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ΟΙΥΜΡΙΟΏΟΒΙ.. 

ΥΙΓᾺΦΨῬΙΑΤΟΝΙ5. 

(βρὲ δὲ καὶ τὸ γένος εἴπωμεν τοῦ φιλοσόφου, οὐ 
πολυηκοΐας χάριν, ἀλλ᾽ ὠφελείας καὶ παιδεύσεως μᾶλ- 
λον τῶν προςιόντων αὐτῷ. Οὐ γάρ τις οὗτος οὔτις, 
ἀλλὰ μᾶλλ ον πολλὼν ἐπίστροφος γ» ἀνθρώπων. “1ἐ- 
γεται γὼρ ὃ Πλάτων ὑιὸς γενεῦ ϑαι πατρὸς μὲν ““ρί- 

στωνος τοὺ “ἀριστοκλέους, ἀφ᾽ οὗ τὸ γένος εἰς Σό- 
λωνα τὸν νομοϑέτην» ἀνέφερε. 4]ιὸ καὶ κατὰ ζῆλον 
προγονικὸν νόμους ἔγραφεν ἐν ιβ΄ βιβλίοις, καὶ 
Πολιτείας σύστασιν ἐν τά. Μητρὸς δὲ προῆλϑε 11ε- 
ρικτιόνης, ἦτις ἀπὸ Νηλέως τοῦ Κόδρου κατήγετο. 
Φασὶν οὖν, ὅτι φάσμα ««(πολλωγικὸν συνεγένετο τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ, τῇ Περικτιόγνῃ, καὶ ἐν νυκτὶ φανὲν τῷ 

“Φρίοτωνι, ἐκέλευσεν αὐτῷ μὴ μιγνύναι τῇ Περικτιό- 
»ῃ μέχρι τοῦ χρόνου τῆς ἀποτέξεως. “Ο δὲ οὕτω πε- 
ποίηκε" καὶ γεννηϑέντα τὸν Πλάτωνα λαβόντες οἱ 

"γονεῖς, ῥρέφος ὦ ὄντα, τεϑείκασιν ἐν τῷ “Ὑμηττῷ, βου- 
λόμενον ὗ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῖς ἐκεῖ ϑεοῖς, Πανὶ καὶ Ινὺμ- 
φαις, καὶ ““πόλλωνυ Ινομίῳ, ϑῦσαι" καὶ καιμένου 

ΡῬυλτ. ΕΝΤΗΕ. Α 



2 ΟΙΥΜΡΙΟΏΟΒΙ 
ΠΟΙῸΝ ὁ, “ὦ ᾿ἢ οὐ δὰ Υ 3Ξϑ » 
χυτοῦ, μέλιτται προςελϑοῦσαι πεπληρώκασιν αὐτοῦ 
τὸ στόμα κηρίων μέλιτος" ἵνα ἀληθὲς περὶ αὐτοῦ 
γένηται, Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων δέεν 

ΡῚ - “Ὁ 

αὐδή. Καλεῖ δὲ αὑτὸν πάντοϑεν καὶ τοῖς κύκνοις 

ὁμόδουλον, ὡς ἐξ ᾿πόλλωνος προελϑών" ᾿Ἵπολλω- 
, ᾽ « ι Ὁ γιακὸν γὼρ τὸ ὄρνεον. Ἔν ἡλικίᾳ δὲ γενόμενος, πρῶ- 

τον μὲν ἐφοίτησε Ζιονυσέῳ τῷ χραμματιστῇ, πρὸς 
μάϑησιν κοινῶν γραμμάτων" οὗ καὶ ἐν "᾿Ερασταῖς 
μέμγηται, ἵνα μὴτε “]ονύσιος, ὁ διδόυχοδον, ἄμοι- 

2» - ; ᾿ ᾿ 3: τ 
θος εἴη τῆς παρὰ Πλάτωνι μνημης. Εἴτα μὲτ ἐκεῦτ. 

γον γυμναστῇ μὲν ἐχρήσατο διδασκάλῳ, “Ἱρίστωνι 
τῷ Δργείῳ, ὕφ᾽ οὗ καὶ Πλάτων, ὥς φασι, μέτωνο- 
μείσϑη, 7 πρότερον ““ριστολλῆς λεγόμενος τῷ τοῦ πάπ- 
που ὀνόματι. ᾿Εκλήϑη δ᾽ οὕτω, διὰ τὸ δύο μόρια 
τοῦ σώμάτος ἔχειν πλατύτοτα, τό τε στέρνον καὶ 

τὸ μέτωπον, ὡς δηλοῦσι πανταχοῦ αἵ ἀνακείμεναι 
αὐτοῦ εἰκόνες, οὕτω φαινόμεναι. ᾿ἅλλοι δὲ φασι, 

Υ ᾿ Ὁ “Ὁ 3.»ϑ 4 ϑ τ ᾿ ᾿ μὴ διὰ τοῦτο μετονομασϑῆναν αὐτὸν, ἀλλὰ διὰ τὸ 
πλατὺ, καὶ κεχυμένον, καὶ ἀναπεπταμένον, τοῦ ἀνα- 
κειμένου χαραχτῆρος" καϑάπερ φασὲ καὶ Θεόφρα- 

᾽ Ὁ -“ -Ὁ 

στον οὕτω μετονομασϑῆναν διὰ τὸ ϑεῖον τῆς φρά- 
σεως, πρότερον Τύρταμον λεγόμενον. ἸΠουσικῆς δὲ 
διδάσκαλον ἔσχε “Ιράκοντα τὸν “Ιώάμωνος μαϑητὴν" 
μέμνηται δὲ τούτου ἐν τῇ Πολιτείᾳ. Τρία δὲ καὶ ταῦτα 
ἐπαιδεύοντο οἱ ϑήνησι παῖδες" ἡ δὲ γράμμα- : "βάρ |ῃ ἀγέρι ΦΉΜΕΟΝΕ 79 μπ 
ταί, μουσικὴν, παλαΐευν: οὐχ ἁπλῶς" ἀλλὰ γράμμα- 

ν “-“ - - 

τὰ μὲν, διὰ τὸ κοσμεῖν τὸν λόγον, τὸν ἐν αὑτοῖς. 
μουσικὴν δὲ, δωὰὶ τὸ τυϑασσεύειν τὸν ϑυμόν: πα- 
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λαίειν δὲ, καὶ γυμνάζεσθαι, διὰ τὸ ἀναῤῥωννύναι τὸ 
τῆς ἐπιϑυμίας χαλαρόν. (Καὶ ὃ ᾿Αλκιβιάδης δὲ παρ᾽ 

αὐτῷ τὰ τρία ταῦτα φαΐνεταν παιδευϑεὶς" διὸ καὶ 
φησι ποὺς αὐτὸν Σωκράτης" «Αὐλεῖν δὲ οὔκ ἐβούλου, 
καὺ τιὰ ἑξῆς. “Εφοίτησε δὲ καὶ παρὰ γραφεῦοι, παρ᾽ 
ὧν ὠφελήϑη τὴν μέξιν τῶν ἀρνδκῳ, ὧν ἐν Τιμαΐῳ 

μέμνηται. Μετὰ ταῦτα δὲ καὶ παρὰ τοῖς τραγικοῖς 
ἐπαιδεύϑη, παιδευταῖς νομιζομένοις εἶναι τῆς Ἢλ- 

λάδος. Προςῆλϑε δὲ τούτοις διὰ τὸ ἀπὸ τῆς τραγυ- 

"ἧς γνωμικὸν καὶ σεμγόν, καὶ τὸ ἡρωϊκὸν τῶν ὑπο- 
ϑέσεων. Καὶ τοῖς διϑυράμβοις δὲ πρὸς τιμὴν τοῦ 
“ιονύσου, ἐφόρου λεγομένου τῆς γενέσεως, ὡμίλησε" 
τούτῳ γὰρ ὃ διϑύραμβος ἀνέκειτο, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ 
ὄνομα εἶχε. ιϑύραμβος γὰρ ὁ Διόνυσος, ὡς ἐκ δύο 
ϑυρῶν ἐξελϑὼν, τῆς τὸ Σεμέλης καὶ τοῦ Μηροῦ τοῦ 
“1:ὁς. Εἰώϑεισαν γὰρ οἵ ἀρχαῖον τὰ αἰτιατὰ ὃγο- 
μάζειν τοῖς τῶν αἰτίων ὀνόμασι, καϑάπερ καὶ τὸν 
“ιόνυσον καλοῦσι" διὸ καὶ ὃ Πρόκλος περὶ τούτου 

φησὶν, ὍὍσσ᾽ εἶδον τεκέεσιν ἐφημίὶξ αντο τοκῆες. “Οτι 
δὲ τοὺς διϑυράμβους ὃ Πλάτων ἤσκητο, δῆλον ἐκ 
τοῦ Φαίδρου τοῦ διαλόγου, πάνυ πγέοντος τοῦ δὲ- 
ϑυραμβώδους χαρακτῆρος" ἅτε τοῦ Πλάτωνος τοῦ- 
τον πρῶτον γράψαντος διάλογον, ὡς λέγεται. ἼἜχαιρε 
δὲ πάνυ καὶ ᾿Ἰριστοφάνει τῷ κωμικῷ καὶ Σώφρογι" 
παρ᾿ ὧν καὶ τὴν μίμησιν τῶν προσώπων ἐν τοῖς διοι- 
λόγοις ὠφελήϑη. “Ἰέγεταν δὲ οὕτως αὐτοῖς χαίρειν, 

ὥστε καὶ, ἡνίκα ἐτελεύτησεν, εὑρεϑῆναι ἐν τῇ κλίνῃ 
αὐτοῦ ᾿ἀριστοφάνην καὶ Σώφρονα " καὶ ᾿Επίγραμμα 

Α 2 



4 ΟἸΎΜΡΙΟΘῸΟ ἘΣ 
5 5 ἢ 9 ἃ 

δὲ τοιοῦτον εἰς “Ιριστοφάγην αὐτὸς πεποίηκεν’ Αἴ 
γι ἢ Γ Π ωἋΟ 2] 32." “᾿ 

Χώριτες τέμενός τι λαβεῖν, ὅπερ οὐχὶ πεσεῖται, Ζη- 
ου ς ΞΕ 9 

τοῦσαι, ψυχὴν εὕρον ριστοφάώνους. Ε8ΣΕκωμῴδησε δὲ 
ΘΟ τ τῆ » Ὡ “ Ὁ ’ εξ ’ 

αὐτὸν ἐν τῷ «ΣΣυμποσίῳ τῷ διαλόγῳ, ὡς κωμῳδίαν 
5 , 3 ε 

ὠφεληϑεὶς - καὶ γὰρ ποιήσας αὐτὸν ὑὕμγνοῦντα τὸν 
ΣΝ 3 : 
ἼΒρωτα, εἰςάγεν αὐτὸν μεταξὺ λυγγὲ περιπεσόντα, καὶ 

᾿ - ει ιν ι 

μὴ δυνάμενον πληρῶσαι τὸν ὕμνον. Ἐποίησε δὲ καὺ 
Τραχικὼ ποιήματα, καὶ ἀΠ ἀρ ΩΘΩΜΟ, καὶ ἄλλα τι- 
γιὰ, ἅπερ πάντα κατέκαυσε τῆς Σωκράτους πειραϑεὶς 

εἰ 

διατριβῆς, εἰπών τι τοιοῦτον ἔπος, Πφαιστε, πρό- φ 15; ἐς ; ᾿ 

μολ ὧδε" Πλάτων γὺ τι σεῖο χατέζει. Τραμματικὸς 

δὲ τι “ἀνατόλιος ἐνταῦϑώ ποτε τὸ ἕπος εἰτεὼν ηὔ- ᾿ 
δοκίμησεν εἰς Ἥφαισ ΤΟΥ ἄρχοντα, ἐπιστάντα τῇ πό- 

λει" εἰπε δὲ αὐτόν οὕτως" Ἥφαιστε, πρόμον ὧδε" 
Φάρος γὗὑ τι σεῖο χατίξει. Φασὲ δ᾽, ὅτι, ἡνίκα ὃ Ξὼω- 

ἔα δ κλγεδένεο ἢ Ἰε ει ώνμδ δ᾿ κράτης ἤμελλε δέχεσθαι, ὄναρ εἶδεν, ὅτι κύκνος ἅπτε- 
- 3 ωῳ “Ὁ [ 

ρος ἐν τοῖς γόνασιν αὐτοῦ καϑῆστο, καὶ παραχρῆμα 
πτεροφυΐσας ἀνέπτη εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἕκλαγξέ τι λι- 

3 Υ͂ ' 

γυρόν, ὡς πάντας ϑέλξαι τοὺς ἀκούοντας" τοῦτο δὲ 

ἐδήλου τὴν μέλλουσαν δόξαν τοῦ ἀνδρός. Πετὼ δὲ 
τὴν τελευτὴν Σωκράτους, διδασκάλῳ πάλιν ἐχρήσατο 

Ὁ μι} 

Κρατύλῳ τῷ “Πρακλειτείῳ, εἰς ὃν καὶ διάλογον ὅὁμώ- 
Ἶ 2 ΒῚ Υ Κ. ατύλο » ιν 23 9 ᾿ 

γυμον ἐποίησεν, ἐπιγράψας Κὸ ς, ἢ περὺ ὀὁρϑό- 
2 3 ῳ- ᾿ Γ 3 

τητος ὀνομάτων. ΠΖετὶ τοῦτον δὲ πάλιν στέλλεται εἰς 

᾿Ιταλίαν, καὶ διδασκαλεῖον εὑρὼν ἐκεῖ τῶν χυϑαγο- 
θείων συνιστάμενον ᾿Ηρχύταν, πάλιν ἔσχε διδάσκαλον 
τὸν Τυϑαγύρειον ὁμώνυμον" ὄνϑα καὶ ἡρχύτου μέ- 

νυν - 

μϑηται. ᾿Επειδὴ δὲ δεῖ τὸν φιλόσοφον φιλοϑεώμονα 
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εἶναι τῶν τῆς φύσεως ἔργων" στέλλεται καὶ εἰς Σι- 
κελί ἰαν, ϑεασόμενος τοὺς κρατῆρας τοῦ πυφύς, τοὺς 
ἐν τῇ Αἴτνη, καὶ οὐ τ μελικῆς τραπέζης χάριν, ὦ 

γενναῖε -Αριστείδη, ὡς σὺ φῇς. Τεγόμεγος ἐν Συρα- 

κούσαις πρὸς Διονύσιον τὸν μέγαν, τύραννον ὄντα, 

ἐπειρᾶτο εἰς ἀριστοκρατείαν μεταβάλλειν τὴν τυραν»- 
γίδα - διὸ καὶ πρὸς αὐτὸν ἀφϊἵκτο, καὶ τοῦ “]΄ονυ- 
σίου ἐρομένου αὐτὸν, Τίνα νομίζεις ἔν ἀνθρώποις 

εὐδαίμονα εἶναι; ὡς δὴ γομίξων, ὅτι περὶ αὐτοῦ 
φήσεν ὃ φιλόσοφος, κολακεύων αὐτόν" ὃ δὲ ἀπεκρί- 
νατο, ὅτι Σωκράτην. Πάλιν ἐπανήρετο αὐτόν, 10 
νομίζεις ὃ ἔργον ἀνδρὸς εἶναι πολιτικοῦ; ὃ δὲ ἀπεκρί- 
γατο, τὸ τοὺς πολίτας βελτίους ποιεῖν. Τρέτον αὖ- 

τὸν ἐπαγήρετο, Τί οὖν; τὸ ὀρϑῶς δικάξειν σμικρὸν 
σοὶ δοκεῖ; δόξαν γὰρ εἶχεν ὃ ΖΠιονύσιος ἐπὶ τοῦ ὁρ- 

ϑῶς δικάζειν" ὃ δὲ ἂπε ἐκρένατο, μηδὲν ὑποστειλά- 

μδνος, Σμικρὸν μὲν οὖν, καὶ πολιτικοῦ μέρος ἔσχα- 
τον" ἀκεσταῖς γὰρ ἐοίκασιν οἱ ὀρϑῶς δικάζοντες, οἵ- 

τινες τὰ διέρῥωγότοι ἱμάτια ἀνυφαίνουσι. Τέταρτον 
αὐτὸν ἐπανήρετο, Τί τύραννον εἶναι; οὐκ ἀνδρεῖον; ; 
Πάντων μὲν οὖν, φῇ, δον γε δον, ὅπότε καὶ τὰ κου- 
ρευτικὰ μαχαίρια διαδέδοικε, μὴ διὰ τούτων ἀπό- 
ληται. ᾿Επὶ τούτοις οὖν ὃ Διονύσιος ἀγανακτήσας, 
προεῖπεν αὐτῷ ἡλίου ὄντος ὑπὲρ γῆς ἐκ τῶν Συρα- 
κυυσῶν ἀπαλλάττεσϑαν" καὶ οὕτως ἀτίμως ὃ Πλά- 

τῶν ὅπὸ τῶν Συρακουσῶν ἐδιώχϑη. Τῆς δὲ δευτὲ- 
ρας ὁδοῦ τῆς εἰς Σικελίαν αἰτία αὕτη. Μετὰ τὸν 

ϑάγατον Ζηιογυσίου τοῦ μεγάλου διαδέχεται τὴν τυ- 



θ0 ΟΓΥΜΡΙΕΟΘΟΆᾺΙ 

’ ἢ : , θαγνΐδα “Ππονύσιος ὅ Διονυσίου, μητρὸς ἀδελφὸν ἔχων 
τὸν “ίωνα, ὃς ἐκ πρώτης ὁδοῦ ὁμιλητὴς ἐχένετο 
Πλάτωνος. Τράφει οὖν αὐτῷ ὃ Δίων, “Ὅτι, ἐὼν πα- 
ραγέγῃ, γὺν ἐλπίς ἐστι μεταβαλεῖν τὴν τυραννέδα εἰς 
2 . , - ᾿ ’ ΄ 

ἀριστοκραϊτείαν. 4] ἃ τοῦτο τοίνυν τὴν δευτέραν ὁδὸν 
ποιησάμενος, καὶ διαβληϑεὶς ὑπὸ τῶν δορυφόρων 

οὶ Υ̓ ᾿ 93. κΑ ς Γ ι ΕΣ 
τοῦ Ζιονυσίου πρὸς αὐτὸν, ὡς βουλεύεταν τὴν ἀρ-- 

χὴν περιποιῆσαι τῷ Δίωνι, καὶ καταλῦσαι τὸν Ζίιο- 
΄ 2 ͵ Ὁ γύσιον, κρατηϑεὶς ὑπ αὐτοῦ, παρεδόϑη Πόλλιδι τῷ 
Ξ 2 ΄ 3 -“ 

«Ἀιγινήτῃ, ἐμσπτορενομενῳειὸ Σικελίαν, , πρὸς πρᾶσιν». 
“Ὃ δὲ ἃ ἀγαγὼν, αὐτὸν εἰς Αἴγιναν, εὗρεν “«ννίκεριν 

ἐκεῖ, τὸν ίβυν, μέλλοντα πλεῖν ἐπὶ τὴν. Ἦλιν, ἐφ᾽ 
ᾧ τεϑρίππῳ ἀγωνίσασθαι. Περιτυχὼν οὖν τῷ Πύλ- 

5 Ὁ 3 -Ὁ ος Ἷ 

λιδι, ὠνεῖται παρὰ αὐτοῦ τὸν Πλάτωνα, κρείττω τὴν 

δόξαν ταύτην πάσης ἐν τεϑρίππῳ γίπκης ἡγησάμε- 
γος " περὶ οὗ καὶ “Ἰριστείδης φησίν, ὅτι οὐδεὶς ἐγί- 
γώσκεν ᾿Αγγνέκεριν, εἰ μὴ “Πλάτωνα ἐπρίατο. Τῆς δὲ 

-Ὁ . , - 3 ’ 

τρίτης ὁδοῦ πάλιν ἀφορμὴ γέγονς τῆς εἰς Σικελίαν 
ο᾽ ἘᾺ ς [ ς ; - ᾿ ᾿ 

αὐτὴ" δημευϑεὶς ὁ Ζϊων ὑπὸ τοὺ 4]ονυσίου, καὶ 

ἀφαιρεϑεὶς τῶν ὄντων, ἐν δεσμωτηρίῳ ἐβλήϑη. Τρά- 
φει οὖν τῷ Πλάτωνι, ὅτι ὑπέσχετο ὃ Διονύσιος ἀφεῖς 
γαι αὐτὸν, εἰ Πλάτων αὖϑις ἀφίξεται πρὸς αὐτόν" 

ὁ δὲ τῷ ἑταίρῳ βοηϑήσων, ἑτοίμως ὑπέστη καὶ τὴν 
τ .- ᾿ Ὁ τὸ Ω 

τρίτην ὁδόν. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἀποδημίας τοῦ 
λοσό ἧς εἰς Σικελὶ στέον δὲ, τι καὶ εἰς φιλοσόφου τῆς εἰς Σικελίαν. Ἰστέον δὲ, οτι καὶ εἰς 
’ “Ὁ κι » τῳ ᾿ 5 Υ 

«Αἴγυπτον ἀπῆλϑε πρὸς τοὺς ἐκεῖ ἱερατιχκοὺς ἀνϑρὼ- 

πους, καὶ ἔμαϑε παρ᾿ αὐτῶν τὴν ἱερατικήν. Διὸ 
ΑΦΔΩΣ ἣν “ ’ Οὐ Δ ᾿ κι ᾿ ἣ 9 
καὶ ἐν τῷ Γοργίᾳ φησέν, Οὐ μὰ τὸν Κυγα, τὸν παρ 
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ΔΔἰγυπτίοις ϑεόν. “Ὁ γὰρ παρὼ τοῖς “Ἥλλησι δύνα- 
ται τὰ ἀγάλματα, τοῦτο παριὶξ τοῖς Αἰγυπτίοις τὰ 

ζῶα, σύμβολα ὄντα ἑκάστου τῶν ϑεῶν, ᾧ ἀνάκειται. 
ΤῬουλόμενος δὲ καὶ τοῖς Πάγοις ἐντυχεῖν, διὰ τὸ 
κατ᾿ ἐχεῖνον τὸν καιρὸν ἐν Περσίδι συνεστάναι πό- 
λεμον, μὴ δυνηϑεὶς παρ᾿ αὐτοὺς ἐλϑεῖν, ἀφίκετο εἷς 
τὴν Φοινίκην" καὶ Ἰ͵]άγοις ἐκεῖ ἐντυχὼν, παρέλαβε 

τὴν μαγικὴν. Ζ]ιὸ καὶ ἔν τῷ Τιμαίῳ φαΐγνεται τῆς 
ϑυτικῆς ἔμπειρος ὦν, σημεῖά τὸ λέγων ἥπατος καὶ 
σπλάγχνων, καὶ τοιαῦτά τινα. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν πρὸ 

τῶν τριῶν τῶν εἰς Σικελίαν ἀφίξεων ἔδει ῥηϑῆναι. 
᾿φικόμενος δὲ εἰς τὰς ᾿Αϑήνας διδασκαλεῖον ἐν τῇ 
᾿ἀχκαδημίᾳ συνεστήσατο μέρος τι τοὗτου τοῦ Γυμνα- 
σίου τέμενος ἀφορίσας ταῖς Πούσαις. αὶ μόνῳ τῷ 

Πλάτωνν ἐνταῦϑα Τίμων ὃ μιςάνϑρωπος. συγὴἣνγ. 
Πολλοὺς δὲ πάνυ πρὸς μόϑησιν ἀφείλκετο, καὶ ἂἄν- 
δοας, καί γυναῖκας ἀνδρείῳ σχήματι, πορασκευάξζων 

ἀκροΐζσϑαι αὐτοῦ, καὶ κρείττονα πάσης φιλοπονίας 

τὴν ἑχυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιδεικνύς. Καὶ γὰρ καὶ 
τῆς Σωχρατικῆς εἰρωνείας ἀπήλλακτο, καὶ τοῦ ἐν 
ἀγορᾷ καὶ ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων διατρίβειν, καὶ τοὺς 
γέους ϑηρῶντα ποιεῖσθαι τοὺς λόγους. ““πήλλακτο 

δὲ καὶ τοῦ σεμνοῦ ὅρκου τῶν Πυϑαγορείων, τοῦ ἅπο- 
κεχλεισμένας ἔχειν τὺς ϑύρας, καὶ τοῦ Αὐτὸς ἔφα" 
πολιτικώτερον ἑαυτὸν παρέχων πρὸς ἅπαντας. 17ολ- 

λοὺς τοίνυν ἐραστὰς αὐτοῦ καταστήσας, καὶ πλεέ- 

στους ὠφελήσας, μέλλων τελευτᾷν ἐνύπνιον εἶδεν, ὡς, 
κύκνος γενόμενος, ἀπὸ δένδρον εἰς δένδρον μετέρχε- 
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ται, Ἀαὶ ταύτῃ πόνον πλεῖστον παρεῖχε τοῖς ἱξευταῖς. 
ε Π ς ΚΑ ΤΑ͂Σ [7] 2) Ε 
Ο Σιμμίας, ὁ «Σωκρατιπὸς, ξκρινεν, οὖν ἅληπτος ἕσται 
ἯΝ "5 τ. ΡΝ Ἐν δες ὭΣ ΩΝ ! ΠΣ βιὰ τοῖς μετ αὐτὸ» ἐξηγεῖσθαι βουλομένοις αὐτόν" (ξεν- 
-Ὁ ι ΕῚ ΒΡ , Υ ὐμος 

ταῖς γὰρ ἐοίκασιν οἱ ἐξηγηταὶ, τὰς ἐννοίας τῶν ἀρ- 
-“ 2 ᾿Ὶ 

χαΐίων πειρᾶσθαι βουλόμενοι" ἀληπτος δὲ ἐστιν, 
2 « Ἂ “- ὌΝΟΥ : -ἷὉὋ’ Ἀ “ 

ἐπειδὴ καὶ φυσικῶς, καὶ ἡϑικῶς, καὶ ϑεολογικῶς, 

καὶ ἁπλῶς πολλαχῶς, ἐστὶν ἀκούειν τῶν αὐτοῦ, κα- 
- « Υ̓͂ ι τ 

ϑάπερ καὶ τῶν Ομήρου. “Ὁ. γὰρ αὕται ψυχαὶ λέ- 
γονται γενέσϑαν παναρμόγιοι" διὸ παντοδαπῶς ἐστιν 
9 ᾿ 39 Γ 2 7 9 ο- : 

ἀκούειν ἀμφοτέρων. “ποϑαγόντος δ᾽ αὐτοῦ, πολυ- 
-Ὁ ιν 76 Ὁ 5 -Ὁ ἄν Ι 

τελῶς αὐτὸν ἔϑαψαν οἱ Α'ϑηναῖοι, καὶ ἐπέγραψαν 
[ »“ ὟὝ 3 οῳὥ 

ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ, Τοὺς δύ᾽ ᾿ἀπόλλων φῦσ᾽, Ἰσκλη- 
ι ᾿ ᾿ ! ᾿ 2 ςε 

πιὸν ἠδὲ Πλάτωνα" Τὸν μὲν ἵνα ψυχὴν, τὸν δ᾽ ἵνα 
-" Ἁ ᾿ - ἵ ο 

σῶμα, σόοι. ΖΚαὲ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ γένους τοῦ φιυ- 
λοσόφου.} 

ΓῚ 



ΜΧΒΙΝΟΥ. ΕἸΣΑΤΓΩ ΓΗ. 

ΕΙΣ ΤΟΥ͂Σ 

Ἰρι  ν  ϑΣ 
414 ΔΟΙΟΥ͂Σ. 

Ὅτι τῷ μέλλοντι ἐντεύξεσθαι τοῖς Πλάτωνος Ζια- 
λόγοις προφήκει πρότερον ἐπίστασθαι αὐτὸ τοῦτο, 
τί ποτὲ ἐστιν ὃ διάλογος. Οὔτε γὰρ ἄνευ τέχνης τι- 

γὸς καὶ δυνάμεως γεγραμμένοι εἰσέν, οὔτε τεχνικῶς 

γνωρίσαι ῥάδιον τῷ γε ϑεωρίας ἀπείρως ἔχοντι. 
“ἀρέσκει δὲ τῷ φιλοσόφῳ περὶ παντὸς οὗὑτινοςοῦν τὴν 
σκέψιν ποιούμενον, τὴν οὐσίαν τοῦ 1 πραγ ματος ἔξε- 
τάζειν" ἔπειτα, τί τοῦτο δύναται, καὶ τί μὴ, πρὸς 
δ, τί τὲ χρήσιμον πέφυκε, καὶ πρὸς ὃ μή. «4ἐγει δὲ 
ὧδε. Περὲ παντὸς, ὦ παῖ, μέα ἀρχὴ τοῖς μέλλουσι 
καλῶς βουλεύεσϑαι" εἰδέναι δεῖ, περὶ οὐ ἂν ἢ ἢ 
βουλὴ, ἢ περὶ τοῦτο ἁμαρτάνειν ἀνάγκη" τοὺς δὲ 
πολλοὺς λέληϑεν, ὅτι οὐκ ἴσασι τὴν οὐσίαν ἐκάστου" 

ὡς οὖν εἰδότες, οὐ διομολογοῦνται ἐν ἀρχῇ τῆς σκέ- 
ψεως, προελθόντες δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν" οὔτε 

γὰρ ἑαυτοῖς, οὔτ᾽ ἄλλοις, ὁμολογοῦσιν. Ἵνα οὖν μὴ 
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τοῦτο ττάϑωμεν ἐντυγχάνοντες τοῖς Πλάτωνος Ζ]ια- 
3 “ «;, 2 . 3 

λόγοις, αὐτὸ τοῦτο, ὁπερ ἕφην, σκεψώμεθα, τὶ πὸτ 
3 ι 27 

ἐστιν ὃ διάλογος" οὐδὲ γὰρ ἄνευ τέχνης τινὸς καὶ 
Ι Γ 21.γγ ε 5 2’ 

δυνάμεώς εἰσι γεγραμμένοι. Εστι τοίνυν οὐκ ἀλλό 
5 

τί, 3) λόγος ἐξ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως συγκείμε- 
γος περί τιῆρὸς τῶν σπιολιτικῶν καὶ φιλοσόφων πρα- 
γμάτων, μετιὲ τῆς πρεπούσης ἡϑοποίΐας τῶν παρα- 
λαμβανομένων ττροςώπων, καὶ τῆς κατὰ τὴν λέξιν 
ποατασκευῆς. 

’ ᾿ ε- 

β. «Αύγος μὲν οὖν λέγεται ὃ διάλογος, καϑάπερ 
ΜΕ .-- σε δου χε ΑΒ. ε ᾿ 3 
ὃ ἄνϑρωπος ζῶον. Μιπεὶ δὲ ὃ λόγος ἐστὶν ὃ μὲν ἐγ- 

ἣν Υ 3 “- 

διάϑετος, ὃ δὲ προφορικός, ἀκουσόμεϑα τοῦ προ- 

φορικοῦ" καὶ ἐπεὶ τούτου ὃ μὲν ἐστι κατὰ διέξοδον 
Ἷ ᾿ 2 Ν 

λεγόμενος, ὃ δὲ κατ᾽ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν, ἴδιον 
- Η ῇ 2 δὴν οὐ Δ: ΝΣ ΄ τ ς ’ 

τοῦ διαλύγου ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις" οϑὲεν ὃ λό- 

γος ἐξ ἐρωτήσεως εἶναι λέγεται. “Τὸ δὲ περί τινος τῶν 

πολιτικῶν καὶ φιλοσύφρων πραγμάτων πρύξςκειται, 
ΕΥ̓ - . ε , ε - 

διότι οἰκείαν εἶναι δεῖ τὴν ὑποκειμένην ὕλην τῷ δια- 
λόγῳ. Αὕτη δὲ ἐστιν ἢ πολιτικὴ καὶ φιλόσοφος. Ὦ ὄγῳ. Αὕτη δὲ ἐστιν ἡ πολιτικὴ κε φιλόσοφος. Ὡς . ω Υ Ὁ Υ γὰρ τὴ τραγῳδίᾳ, καὶ οἱως τῇ ποιήσει, οἰκεύα ὕλη 

ἢ “ο " ., ἔων ς 

ὑποβέβληται τῶν μύϑων, οντω τῷ διαλόγῳ ἡ φιλό- 
" , ᾿ Γ τἵ 4 

σοφος, τουτέστι τὶὶ πρὸς φιλοσοφίαν. Τὸ δὲ μετὼ 
-ο΄ Υ “δε Ὁ 

τῆς πρεπούσης ἠἡϑοποῖϊας τῶν παραλαμβανομένων 
προςώπων διαφόρων ἐν τοῖς λόγοις ὄντων τὸν βίον, 
τῶν μὲν φιλοσόφων, τῶν δὲ σοφιστικῶν, τε οἰκεῖα 
27 , ως ΓΙ κὰ 2 δ." τι Υ ἬΜΕ ΝΣ ῖ ἤϑη δεῖ ἑκάστῳ ἀνατιϑέναι" τῷ μὲν φιλοσόφῳ τὸ 

»Ν ἃ Νι Ὁ - Ν τ . έ ῳ ι 

γενναῖον, καὶ τὸ ἁπλοῦν, καὶ τὸ φιλάληϑες" τῷ δὲ 
εξ Ἃ 

σοφιστικῷ τὸ ποικίλον, καὶ τὸ παλίμβολον, καὶ τὸ 
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δ ' 5 - ϑι τ τὰ 5. 
φιλόδοξον: τῷ δὲ ὁδιωτιχῷ τὸ οἰκεῖον. ᾿Επὲ τούτοις 
φησὶ, καὶ τῆς κατὰ τὴν λέξιν κατασκευῆς" καὶ μάλα 
εὐκό Ὡς γὰρ τῇ τραγῳδίᾳ, καὶ τὴ κωμωδία, τὸ εἰκότως. Ὡς γὰρ τῇ τραγῳδίᾳ, καὶ τῇ κωμῳδίᾳ, 

- - ἂν “Ὁ ’ τ 

οἰκεῖον μέτρον δεῖ, [καὶ τῇ} λεγομένῃ ἱστορίᾳ τὸ 
σλάσμα, οὕτω καὶ τῷ διαλόγῳ τὴν οἰκείαν λέξιν καὶ 

Υ 2» ἮΝ οϑς ῇ ᾿ 3] δ 9 

σύνϑεσιν ἔχειν, τὸ «4ττικόν, τὸ εὔχαρι, τὸ ἀπέριτ- 
τον, τὸ ἀνενδεές. 

γ΄. Εἰ δέ τις λεγόμενος λύγος μὴ, καϑάπερ εἴ- 
3 ῇ ΕΣ ϑ ππς . »ν ἵ ᾿ 

πον, εἰδοποιούμενος, ἀλλ ἐνδεὴς ὧν τούτων, λέγοιτο 
εἶναν διάλογος, οὐκ ὀρϑῶς ἂν λὲ ἐγοίᾷρ; Οὕτω τὸ πα- 
οἱὧὰὲ Θουκυδίδη ἌΉΜΩΝ τῶν ὄνλώμεων εἰδοποιεῖν τὴν 
ἰδιότητα τῶν διαλόγων, ἀλλὰ μᾶλλον δύο δημηγορίας 
κατ᾽ ἐνθύμησιν ἀλλήλοις ἀναγεγραμμένας. “Ἐπεὶ οὖν, 
ὃ, τι ποτὲ ἐστιν ὃ διάλογος, τεϑεωρήκαμεν, περὶ τῆς 

δϑμῥου τι αὐτοῦ τοῦ κατὰ Πλάτωνα διωλύγ ου ἰδω- 
μὲν, τουτέστι περὶ τῶν χαρακτήρων, πόσου τέ εἰσιν 
οὗ ἀνωτάτω, καὶ πόσοι ἐκείνων ὑποδιαιρεϑέντες εἰς 

τοὺς ἀτόμους ἐστήσαντο. 
’ ἶ ΕῚ ΄ ’ 

δ΄. Περὶ μὲν οὖν χαρακτήρων δύο ὄντων, ὑφηγη- ξ 
τικοῦ καὶ ζητητικοῦ, ὃ μὲν ὑφηγητικὸς ἡρμοσταῦ πρὸς 
διδασκαλίαν καὶ πρᾶξιν τοὺ ἀληϑοῦς, ὃ δὲ ζητητι- 
κὸς πρὸς γυμνασίαν, καὶ ἀγῶνα, καὶ ἔλεγχον τοῦ ψεύ- 

δους" καὶ ὃ μὲν ὑφηγητικὸς τῶν πραγμάτων στοχά- 
ζεται, ὃ δὲ ζητητικὸς τῶν προςώπων. 

ε΄. Τῶν μὲν οὖν τοῦ Πλάτωνος “Παλόγων ὑπά- 
γονται, τῷ μὲν φυσικῷ, ὁ Τίμαιος" τῷ δὲ ἡϑικῷ ἡ 
᾿“πολογία " τῷ δὲ λογικῷ Θεάγης, Κρατύλος ἀὐβύρις, 
“Σοφιστής, “Λάχης, πα μπίν: τῷ δὲ ὁ Μᾶψι Παρ- 
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μενίδης, Πρωτοαγόοας" τῷ δὲ πολιτικῷ Κρίτων, Φαΐ- 
δων, Μηίνως, Συμπόσιον, Νόμον, ᾿Επιστολαί, Ππι- 

γομές, Ἄἤενέξενος, Κλειτοφῶν, Φίληβος" τῷ δὲ πει- 

ραστιχῷ Εὐθύφρων, ἸΠένων, Ἴων, Χαρμίδης" τῷ 
δὲ μαιευτικῷ ᾿ἀλκιβιάδης - τῷ δὲ ἀνατρεπτικῷ 1π- 
α«ἕας, Εὐϑύδημος, Γοργίας. 

ς΄. ᾿Επεὶ οὖν τεϑεωρήκαμεν. τὴν διαφορὰν αὖ- 
τῶν, ὡς πέφυκε γίγνεσθαι, καὶ τοὺς χαρακτῆρας" 

ἐπὶ τούτους λέγωμεν, ἀπὸ ποίων Ζιαλόγων δεῖ ἀρ- 

χομένους ἐντυγχάνειν τοῦ Πλάτωνος 10 7ῳ. Διάφο- 

ρου γὰρ δόξαν γεγόνασιν. Οἱ μὲν γὼρ ἀπὸ τῶν ᾿1{πι- 
στολῶν ἄρχονται, οἵ δὲ τινες ἀπὸ τοῦ Θεάγους. Εἰσὶ 
δὲ οἵ κατὰ τετραλογίαν διελόντες αὐτοὺς, καὶ τάτ- 
τουσι πρώτην τετραλογίαν περιέχουσαν τὸν Εὐϑύ- 
αὐῦνα, καὶ τὴν ““πολογίαν, καὶ τὸν ἜΨΎΝΝΟΙ καὶ. 
τὸν Φαίδωνα. Τὸν μὲν οὐ» Εὐϑύφρονα, ἐπεὶ καὶ 
ἐπαγγέλλεται τῷ Σωκράτεν ἐν αὐτῷ ἡ δίκη" τὴν δὴ 
“Ἵπολογίαν, ἐπεὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ἀπολογήσασϑαι ἐπὶ 
τοὗτοις" τὸν Κρίτωνα, διὰ τὴν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
διατριβὴν" ἔπειτα τὸν Φαίδωνα, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ τε- 
λος τοῦ βίου λαμβάνει ὃ Σωκράτης. [Ταύτης] τῆς 
δόξης εἰσὶ Ζερκυλλίδης καὶ Θράσυλλος. δοκοῦσι 

δὲ μοι προςώποις, καὶ βίων περιστάσεσιν, ἡϑελη- 
κέγαν τάξιν ἐπιϑεῖναι" ὃ ἐστι μὲν ἴσως χρήσιμον 

πρὸς ἄλλό τι, οὐ μὴν πρὸς ὃ ἡμεῖς νῦν βουλόμεθα" 
βουλόμεϑα δὲ τὴν ἀρχὴν καὶ διάταξιν διδασκαλίας 
τῆς κατὰ σοφίαν εὑρεῖν. Φαμὲν οὖν, Πλάτωνος λό- 
γου μὴ εἶναν μέαν καὶ ὡρισμέγην ἀρχὴν" ἐοικέναι γὰρ 
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αὐτὸν τέλειον ὄντα τελείῳ σχήματι κύχλου. Ὥσπερ 
οὖν κύκλου κα καὶ ὡρισμένη οὐκ ἔστιν ἀρχὴ, οἴτως 
οὐδὲ τοῦ λόγου. 

ζ. Οὐμὴν διὰ τοῦτο ὅὁπωςοῦν, καὶ ὡς ἔτυχεν, 

“ἐντευξόμεϑα αὐτῷ. Οὐδὲ γάρ, εἰ δέοι κύκλον γρά- 

φειν, ἀφ᾽ οὑτιγοςοῦν σημείου ἀρχόμενός τις γράφει 
τὸν κὗκλον, ἀλλ ΚῈΚ ἀφ᾽ ἧς ἂν ἕκαστος ἡμῶν σχέ- 

σεως ἔχη πρὸς τὸν λόγον, ἀρχόμεγος ἐντεύξεται τοῖς 
“ιαλύγοις. Σχέσεις δὲ πλείους καὶ διάφοροί εἰσιν 
ἡμῶν πρὸς τὸν λόγον. Ἢ μὲν γάρ ἐστι κατὰ φύσιν, 
οἷον εὐφυής, ἀφυής" ἢ δὲ κατὰ τὴν ἡλικίαν, οἷον 
ὥραν ἕχων τοῦ φιλοσοφεῖν, ἢ παραβεβηκώς. ἡ δὲ 
κατὰ προαίρεσιν, οἷον φιλοσοφίας, καὶ ἱστορίας, ἕνε- 

κα [ἢ δὲ καϑ'] ἕξιν, οἷον προτετελεσμένος, καὶ ἀμα- 
ϑής" ἡ δὲ κατὰ τὴν ὕλην, οἷον ἐνασχολῶν φιλοσοφίᾳ, 

ἣν περιελκόμενος ὑπὸ τῶν [πολιτικῶν] περιστάσεων. 
η΄. Ὃ μὲν οὖν κατὰ φύσιν εὖ πεφυκὼς, καὶ κατὰ 

τὴν ἡλικίαν ὥραν ἔχων τοῦ φιλοσοφεῖν, καὶ κατὰ τὴν 
προαΐρεσιν ἕνεχα τοῦ ἀρετὴν ἀσκῆσαι προοιὼν τῷ 
λόγῳ, καὶ κατὰ τὴν ἕξιν προτετελεσμένος τοῖς μα- 

ϑήμασι, καὶ ἀφειμένος ἀπὸ τῶν πολιτικῶν περιστά- 
σεων, ἄρξεται ἀπὸ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου, πρὸς τὸ τραπὴ- 

γαι, καὶ ἐπιστραφῆναι, καὶ γνῶναι, οὗ δεῖ τὴν ἐπι- 

μέλειαν ποιεῖσϑαι, ὥσπερ πρὸς παράδειγμα, καλὸν 
ἰδεῖν, τίς ἐστιν ὃ φιλόσοφος, καὶ τίς αὐτοῦ ἐπιτή- 

δευσις, καὶ ἐπὶ ποίᾳ ὑποϑέσει ὃ παρ᾽ αὐτῷ λόγος 
προςάγεται. “]εήσεν τῷ Φαίδωνι ἑξὴς ἐντυοχάγειν" 
λέγει γὰρ ἐν τούτῳ, τίς ἐστι φιλόσοφος, καὶ τίς ἐστιν 
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ἡ [αὐτοῦ] ἐπιτήδευσις, καὶ ἐπὲ ὑποϑέσει τοῦ ἀϑά- 
γατον εἶγαι τὴν ψυχὴν διίησι τὸν 7 περὶ αὐτῆς λόγον. 
Ἰετὺ τοῦτο τῇ Πολιτείᾳ δέοι ἐντυγχάνειν" ἄρξάμε- 
γος γὰρ ἀπὸ τῆς πρώτης παιδεύσεως, ὗ ὑπογράφει πᾶ- 
σαν τὴν παιδείαν, ἢ χρώμεγος ἀφίκοιτο ἂν τις ἐπὶ 
τὴν τῆς ἀρετῆς κτῆσιν. ᾿᾿ἰπειδὴ δὲ δεῖ καὶ ἐν γνώσει 
τῶν ϑείων γενέσθαι, ὡς δύνασθαι κτησάμενον τὴν 

ἀρετὴν ὁμοιωθῆναι αὐτοῖς " ἐντευξόμεϑα τῷ Τιμαίο)" 
αὐτῇ γὰρ τῇ περὶ φύσιν ἱστορίᾳ ἐντυγχάνοντες, καὶ 

τῇ λεγομένῃ Θεολογίᾳ, καὶ τῇ τῶν ὅλων διατάξει, 

ἂν [αμγήσομεν»] τὰ ϑεῖα ἐναργῶς. 
ϑ΄. Εἰ δέ τις καὶ ἐν κεφαλαίῳ δύναιτ᾽ ἂν κατι- 

δεῖν τὴν προςήκουσαν τάξιν τῶν Ζιαλόγων, τῇ κατὰ 
Πλάτωνα διδασκαλίᾳ τῷ τὰ Πλάτωνος αἱρουμένῳ “ἢ, 
Αναγκαΐου γὰρ ὄντος ϑεατὰς γενέσϑαι, καὶ τῆς ξαυ- 

τοῦ ψυχῆς, καὶ τῶν ϑείων, καὶ τῶν ϑεῶν αὐτῶν, καὶ 

τοῦ καλλίστου νοῦ τυχεῖν, δεῖ πρῶτον ἐκκαϑᾶραν 
τὸς ψευδεῖς δόξας τῶν ὑπολήψεων οὐδὲ γὰρ οἵ ἴα- 
τροὺ νενομίκασι, πρότερον τῆς προςφερομένης τρο- 

φῆς ἀπολαῦσαι τὸ σῶμα δύνασθαι, εἰ μὴ τὰ ἐμπο- 
δίζοντα ἐν τούτῳ τις ἐκβάλοι. Μετὰ δὲ τὸ ἐχκαϑ ἃ- 

ρᾶι ἐπέεγείθοιν καὶ προκαλεῖσθαι δεὶ τοὺς φυσικες. 
ἐγγοίας, καὶ ταύτας ἐκκαϑαίρειν, καὶ εὐκριγεῖς ἅπο- 
φαίνειν, ὡς ἄρχάς. Ἐπὶ τούτοις, ὡς προκατεσκεὺ- 
ασμένης τῆς ψυχῆς, δεῖ αὐτῇ τὰ οἰκεῖα ἐμποιεῖν δό- 

γματα, καϑ' ἃ τελειοῦται. Ταῦτα δὲ ἐστι, τὸ φυσιυ- 

κὰ καὶ ϑεολογικὰ καὶ ἠϑικὰ καὶ πολιτικά. Ἵνα 

τὰ δόγματα μένῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἀναπόδραστα, δεή- 
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σει ἀποδοϑῆναι τῷ τῆς αἰτίας λογισμῷ, ἵνα τιὰ βε- 
βαίως ἔχηται τοῦ προκειμένου σκοποῦ. ᾿Επὶ τούτοις 
δεῖ πεπορῖσθαν τὸ ἀπαραλόγιστον, ἵνα μὴ ὑπό τινος 
σοφιστοῦ παρενεχϑέντες τρέψωμεν ἐπὸὲ τὰ χείρω τὴν 
ἑαυτῶν διάνοιαν. Ἵνα οὖν ἐκβάλλωμεν τὰς ψευδεῖς 
δόξας, δεήσει ἐντυγχάνειν Πλάτωνος τοῖς τοῦ πειρα- 

στικοῦ χαρακτῆρος Ζ]ιαλόγοις, ἔχουσι τὸ ἐλεγκτικόν, 
καὶ τὸ λεγόμενον καϑαρτικόν. Ἵνα δὲ τις τὰς φυσι- 
κας ἐνγοίας εἰς φῶς προκαλέσοιτο, τοῖς τοῦ μαιεῦτι- 

ο χοῦ χαρακτῆρος “Πιαλόγοις δεήσειν ἐντυγχάνειν. Τοῦ- 

τὸ γάρ ἐστιν αὐτῶν ἴδιον" εἴγε ἐν τούτοις ἔστι μὲν 
τὼ φυσικὰ δόγματα, ἔστι δὲ καὶ τὰ ἡϑικὼ καὶ τὰ 
πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά" ὧν τὰ μὲν ἐπὶ ϑεωρίαν 
αὐ τὸν ϑεωρητικὸν βίον ἔχει τὴν ἀναφοράν, τὰ δὲ 
ἐπὶ πρᾶξιν καὶ τὸν πρακτικὸν βίον: ἄμφω δὲ ταῦτα 
ἐπὶ τῷ ὁμοιωϑῆναι ϑεῷ. Ἵνα δὲ τά δεϑέντα ἄφυ- 
χτα ἡμῖν ὑπάρχῃ, τοῖς τοῦ λογικοῦ χαρακτῆρος Ζίια- 

λόγοις, ὄντος καὶ αὐτοῦ ζητητικοῦ, δεήσει ἐντυγχά- 
ὑψεῖν,. Ἔχουσι γὰρ τάς τε διαιρετικὰς καὶ ὁριστι- 

κας μεϑόδους, καὺ πρός γε ἀναλυτικὰς καὶ συλλο- 
γιστικάς" δ ὧν, τὰ μὲν ἀληϑὴ ἀποδείκνυται, τὰ 
δὲ ψευδὴ ἐλέγχεται. Πρὸς δὲ τούτοις ἐπεὶ δεῖ καὶ 
ὁπαραλογίστους ὑπὸ τῶν σοφιστῶν εἶναι, τοῖς τοῦ 
ἐπιδεικτικοῦ χαρακτῆρος 4ιαλόγοις ἐντευξόμεϑα" ἐν 
οἷς ἔστιν ἐχμαϑεῖν, ὅπως τε δεῖ ἐπαΐειν τῶν σοφι- 
στῶν, καὶ ὕπως, καὶ ὅντινα τρύπον, προςφφέρεσϑαε' 

κακουργοῦσι περὶ τοὺς λόγους. 

ὥπειας τι στο ος τος το ταυοωστσο πα Ἐν 



(6 ΡΤΑΤΟΝΙΒΙ Δ. ἀν ..κ-.ο 

ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ. 

1ὶ 1 γεώτξρον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς 
ἐν “ἡνκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρί- 

βεις, περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καΐ 
᾿ σοὺ δίύκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς νὐνὶ βασιλέα, ἃ ὥσπερ 
ἐμοί, ΣΏ. Οἴὕὔτου δὴ ̓ 4ϑηναϊοί 7; ὦ Εὐϑύφρον, 
δίκην αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφὴν. ΕΥ̓͂Θ. Τί φής; 
γραφὴν σέ τις, ὧς ἔοικε, γέγραπται. οὗ γάρ που 
ἐκεῖνό 7: καταγνώσομαι, ὡς σὺ γε ἕτερον. Σ,Ώ. Οὐ 
γὰρ οὖν. ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλὰ σε ἄλλος; Σ,Ώ. Πάνυ 7ε. 

Ε70. 1Ὶς οὗτος; ΣΩ. Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τοι ιγνώ- 
σχω, ὦ Εὐϑύφρον » τὸν ἄνδρα. νέος γάρ τις μοι, 
φαίνεται καὶ ἀγνώς. ὀνομάζουσι μέντοι αὐτὸν, ὡς 

ἐγῴμαι, Ἰέλιτον. ἔστι δὲ τὸν δῆμον 1ιιϑεύς εἴ 
τιν ἐν νῷ ἔχεις Πιϑέα Πἤξέλιτον, οἷον τεταγότριζα, 
καὶ οὗ πάνν εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ, ἘΕ7Θ. Οὐκ 
ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ δὴ τίνα γραφὴν σε γέγρα- 
πτᾶι; ΣΏ. Ἤντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ. τὸ 
γὰρ, νέον ὄντα, τοςοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι, οὐ 
φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος. γάρ, ὡς. ησόν; οἶδε τίνα 
τρόπον οἱ γέοι διαφϑείρονται, καὶ τίνες οἱ διαφϑεὲ 
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ροντες αὐτοὺς. Καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι" καὶ 

᾿ τὴν ἐμὴν ἀμαϑέαν κατιδών, ὡς διαφϑείροντος τοὺς 
ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων μου, ὥσπερ 
πρὸς μητέρα, πρὸς τὴν πόλιν. Καὶ φαίνεταί μοι 
τῶν πολιτιπῶν μόγος ἄρχεσθαι ὀρθῶς" ὀρϑῶς γὰρ 
ἔστι, τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, ὅπως ἔσονται 
ὅτε ἄριστοι, ὥςπερ γεωργὸν ἀγαϑὸν τῶν νέων φυ- 
τῶν εἰχὸς πρῶτον ἐπιμεληϑῆναι ; μετὰ δὲ τοῦτο καὲ 
τῶν ἄλλων" καὶ δὴ καὶ έλιτος ἴσως πρῶτον μὲν 
ἡμᾶς ἐκκαϑαέρει, τοὺς τῶν γέων τὰς βλάστας δια- 
φϑείροντας, ὡς φησιν" ἔπειτα μετὰ τοῦτο δηλονότι 
τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληϑ είς, πλείστων καὶ μεγίστων 
ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει λίσνεας; ὡς γε τὸ εἰκὸς 
συμβῆναι, ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. [1. ΕΤῸ. 

Βουλοίμην ἅ ἂν, α Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὀῤῥωδῶ, μὴ τοὐναν- 
τίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ' μοι δοκεῖ ἀφ᾽ “Εστίας ἄρ- 
χζεσϑαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ. 
Καὶ μοι λέγε τί καὶ ποιοῦντά σὲ φησὶ διαφϑείρειν 

᾿ τοὺς γέους; ΣιΏ. ἄτοπα, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς οἵτω 

᾿ ὶ ἀκοῦσαι. φησὶ γὰρ ποιητὴν εἶναί μὲ ϑεῶν: καὶ 
ὡς καινοὺς ποιοῦντα ϑεοὺς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ 

νομίζοντα, ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησι. 
ΕΥΘ. Ιανϑάνω, ὦ “Σώκρατες, ὅτι δὴ οὺ τὸ δαιμό- 

ψι0» φῇς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν καιγο- 
τομοῦντός σον περὶ τὰ θεῖα, γέγφαπται ταύτην͵ τὴν 
γραφὴν" καὶ ὡς διαβαλῶν δ ἔρχεται είς τὸ δικα- 

στήριον Α εἰδὼς ὦ ὅτι εὐδιάβολα τὰ «τοιαῦτα πρὸς τοὺς 
πολλούς. Καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέχω ἐν τῇ ἐκ- 

Ῥηλτ. ΕΥΤΗ. ἀν αὐ 
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κλησίᾳ περὶ τῶν ϑείων., προλέγων. αὐτοῖς τὰ μέλλον- 
τοι,. τκοτο χελῶναι ὡς μαιγομένου" καί τοι οὐδὲν ὃ, 

τὰ οὐκ ἀληϑὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον . ἀλλ ὅμως φϑο- 

νοῦσεν ἡμῖν πϑίσι τοῖς τοιούτοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν 

χρὴ φροντίζειν, ἀλλ ὁμόσε ἰέναι. ΜΠ. Σ.Ω. Ὦ, φίλε 
ὐϑύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγελασϑῆναι, ἴσως οὐδὲν 
πρᾶγμα. ᾿ϑηναίοις γάρ τοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὗ 
σφόδρα μέλει, ἂν τινα δεινὸν οἴωνται εἶναι, μὴ βὲν- 
τον διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας" ὃν δ᾽ ἂν καὶ 
ἄλλους οἴωνταν ποιεῖν τοιούτους, ϑυμοῦνται" εἴτ᾽ 

οὖν φϑόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δὲ ἄλλο τι ΕΘ. 

Τούτου οὖν πέρι, ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχουσιν, οὐ 

πάνυ ἐπιϑυμῷ πειραϑῆναι. ΣΏ. Ἴσως γὰρ σὺ μὲν 

δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν, καὶ διδάσκειν οὐκ 
ἐθέλει» τὴν σεαυτοῦ σοφίαν" ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι, μὴ 

ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ αὐτοῖς δ, τι πὲρ ἔχω, ἔκπε- 
ζυμένως παντὶ ἀνδρὲ ἕγειν, οὔ μόνον ἄνευ μισϑοῦ, 
ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς" ἂν ἡϑεμοῖ εἴτις μου ἐϑέλου 

ἀκούειν. εἰ μὲν οὐν, ὃ γῦν δὴ ἔλεγον, πιρενῳ μου 
παταγελᾷν, ὥσπερ σὺ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὲς 
παΐζοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν" 
δὲ; δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπη ἀποβήσεται ἄδη- 
λον, πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. Ε7Ὸ. 4λλ᾽. ἴσως 
οὐδὲν ἔσται, ὦ ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, ἀλλὰ σὺ τε κατὰ 

γοῦν ἀγωνιῇ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμὴν. 
ἵν. Σ.Ω. Ἔστι δὲ δὴ σοι, ὦ Εὐϑύφρον, τίς ἡ δίχη; 

"φεύγεις αὐτὴν, ἢ διώκεις; ἘΤΥ7Ὸ. Διώκω. ΣΩ. Τί- 
ψα; ΕΧΘ. Ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσϑαι. Σ.Ώ. Τὶ 

“ὦ ΟΣ ὦ 

“ἀὐὐδδδα. .. 



ρ. ὁ, α. 8... ΕΥΤΗΥΡΗΠΟΝ,. 19 

δέ; πετόμενόν τινα διώκεις; ΕΥ̓́Θ. Πολλοῦ γε δεῖ 
οὐῤῥν μένον, ὃς γε δὴ τυγχάνει ὼν εὖ μάλα πρεσβύτης 
Σ.Ώ. Τίς οὗτος; ΕΥ̓͂Ο. Ὅ ἐμὸς πατήρ. ΣΙ. Ὃ σὸς, 
ὦ βέλτιστε; ΕΥ͂Θ. Πάνυ μὲν οὖν. Σ.. Ἔστι δὲ δὴ 
τὲ τὸ ἔγκλημα, καὶ τἕνος ἡ δίκη; ΕΥ̓Ό. Φόνου, ὦ 
Σώκρατες. ΣΙ. Ἡράκλεις. ἥπου, ὦ Ἐὐϑύφρον, 

ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν ὅπη ποτὲ ὀρϑῶς ἔγχει. οὐ 

γὰρ οἷμαΐ 7ε τοῦ ἐπιτυχόντος εἶναι ὀρϑῶς αὐτὸ πρᾶ- 

ξαι, ἀνὰ πόῤῥω ποῦ ἢ Ἴδη σοφίας ἐλαύνοντος. ΕΘ. 

Πόῤῥω μέντοι νὴ Δία, ὦ Σώκρατες. Σ,Ω.. Ἔστι δὲ δὴ 
τῶν οἰκείων τις ὃ τεϑγνειὼς ὑπὸ τοῦ σοῦ πατρός; ἢ 

δῆλα δή" οὐ γὰρ ἂν που ὑπέρ γε ἀλλοτρίου ἐπεξ. 
ἔησϑα [τῷ πατρὴ φόνου αὐτῷ. ΠΥ͂Θ. Τελοῖον, ὦ 
«Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν, εἴτε ἀλλότριος εἴτε 
οἰκεῖος ὁ τεϑνειώς" ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο μόνον δεῖν φυλάτ- 
τειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔχτεινεν ὃ κτείνας, εἴτε μὴ" καὶ εἰ 

μὲν ἐν δίκῃ, ἐὰν" εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι" ἐάν περ ὁ 

κτείνας συνγέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ἡ. ἴσον γὰρ 

τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῆς τῷ τοιούτῳ ξυγειδώς, 

καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν τὸ καὶ ἐκεῖνον, τῇ δίκῃ 
ἐπεξιών. ἐπεὶ ὅγε ἀποϑανὼν πελάτης τις ἢν ἐμάς" 

καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐϑήτευεν ἐκεῖ παρ᾽ 
ἡμῖν. παροινησας. οὖν καὶ ὀργισϑεὶς τῶν οἰκετῶν 

τινὲ τῶν ἡμετέρων, ἀποσφάττει αὐτόν. ὁ οὖν πατήρ, 
συνδήσας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, κατὰ 

βαλὼν εἰς τόφρον τινὶ, πέμπει δεῦρο ἀγδρα πευσό 
μεγον τοῦ ἐξηγητοῦ ὁ, τι χρὴ ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ 
τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεμένου ὠλιγώρει τε καὶ ἠμέλει, ὡς 

ἢ Δ 
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ἀνδροφόνου" ν καὶ οὐδὲν ὃν πρᾶγμα εἰ καὶ ἀποϑάνοι' 
ὅπερ οὖν καὶ ἔπαϑεν. Ὑπὸ μὴῤ μιμοῦ καὶ ῥίγους 
καὶ τῶν δεσμῶν ἀποϑγήσκει, πρὶν τὸν ἃ ἴγγελον σα- 

ρὼ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέσϑαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἄγα- 
γακτεὶ ὃ, τε πατὴρ καὶ οἵ ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι ἐγὼ ὑπὲρ 
τοῦ ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ φύνου ἐπεξέρχομαι" οὔτε 

εποκτείναντι, ὡς φασιν ἐκεῖνοι, οὔτ᾽, εἰ ὅτι μάλιστ 
ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποθανόντος, 

οὗ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου" ἀνόσιον γὰρ 
εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι" κακῶς εἰδότες, 
ὦ Σώκρατες, τὸ ϑεῖον ὡς ἔχεν τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ 
τοῦ ἀνοσίουι ΣΏ. «Σὺ δὲ δὴ πρὸς ειός, ὦ Εὐϑύ- 
φρον, οὕτωσὶ ἀκριβῶς οἴει ἐπίσξασθαι περὲ τῶν 

θείων, ὕπη ἔχῃ, καὶ τῶν ὁσίων τὲ καὶ ἀνοσίων, ὥςτε 
τοὕτων οὕτω πραχϑέντων, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβῇ 

δικαξόμενος τῷ πατρί, ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶ- 
γμα τυγχάνῃς πράττων ; ᾿ς ΕΥ͂Θ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μοι 
ὄφελος, ὦ “Σώκρατες, εἴη, οὐδὲ τῳ ἂν διαφέροι Εὐ- 
ύφρων τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα 
πᾶντα ἀκριβῶς εἰδείην. ν.ΣΩ." Ψ οὖν μοι, ὦ ϑαυ- 
μάσιε ᾿ιὐϑύφρον, κράτιστόν ἐστι αϑαες σῷ γενγέ- 
σϑαν, καὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς πρὸς Πέξλιτον αὐτὼ 

ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτὸν λέγοντα" ὅτι ἔγωγε καὶ 
ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ τὰ ϑεῖα περὶ πολλοῦ ἐποι- 
οὗμην εἰδέναι, καὶ νῦν, ἐπειδὴ με ἐκεῖνος αὐτοσχεδιά- 
ζοντά φησιν καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν ϑείων ἐξα- 
μαρτάνειν, μαϑητὴς δὴ γέγονα σός. καὶ εἰ μὲν, ὦ 

ΜΜέλιυτε, φαίην ἂν, Εὐθύφρογα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι 
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τὰ τοιαῦτα καὶ ὀρϑῶς νομίζειν" καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ 
μὴ δικάζου" εἰ δὲ μὴ, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λὰγϑ 
δίκην πρότερον ἢ ἐμοί, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους δια- 

) δ τ ἦ φϑείροντι ἐμέ τε καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα " ἐμὲ μὲν δὲ" 
-Ὁ ν 

δάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ γουϑετοῦντι καὶ κολάζοντι. καὸ 
δ αλϑνς Υ Γ τ »,.,"» δὰ νὰ Ὧ. 3 3 

ἐὸν μὴ μοι πεέϑηται, μηδὲ ἀφίῃ τῆς δίκης, ἢ ἂντ 
ἐμοῦ γράφηταΐξ σε, αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἔν τῷ δικα- 

) ᾿ - ᾿ Ξ στηρίῳ ἃ προὐκαλούμην αὐτόν. ΕΥ͂Θ, ναὶ μὰ 4ἰα, 
Ξ ᾽ Ε ; ε ὦ «Σώκρατες, εἰ ὥρα ἐμὲ ἐπιχειρήσειε γράφεσϑα!ν, εὕ- 

3. 5» 5 -" ., , ΕΒ 
ροιμ αν, ὡς οἶμαι, ὅπη σαϑρύός ἐστι" καὶ πολὺ ἂν 
ζω ς ω 

ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος γένοιτο ἕν τῷ δι- 

καστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. Σ.Ώ. αὶ ἐγώ τοῦ, ὦ φίλε 
ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων, μαωϑητὴς ἐπιϑυμῷ γενέ- 

5 ι ε) 32) 

σϑαν σός" εἰδὼς ὃτι καὺ ἄλλος ποὺ τις, καὶ ὃ ΠΠελι- 
τ ᾿ ι - - ᾿ [7] 3 

τὸς οὗτος, σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ δρᾶν ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως 
(δ, ς ᾽ “ω ΜΝ 

ἀτεχνῶς καὶ δα δίως κατεῖδεν, ὥςτε ἀσεβείας ἐγράψα- 
- ΤΑΣ ες ει Ὁ 

το. ΥἹ. ΝΝὺν οὖν πρὸς Ζ)ιὸς λέχε μοι, ὃ νῦν σαφῶς εἰδέ- 
.“" “ 35 “" 

γαν διϊσχυρίζου" ποῖον δὴ τι τὸ εὐσεβὲς φὴς εἶναι 
ἀκα ΤῊ - ᾿ Ν Ἀ ’ Ν τ πλὴν ἀἤ δονε 

καὶ τὸ ἀσεβές, καὶ περὶ φόνου καὶ περὸ τῶν ἀλλωὼν" 
5 ' ] 3 

ἢ οὐ ταυτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει τὸ ὅσιον αὐτὸ αὑτῷ 
καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ, τοῦ μὲν δοίου παντὸς ἐναντίον, 

ες τ ΕΝ, ἐλ ον Δ ᾿ ν᾿ δῶν 4 
αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὁμοῖον, καὶ ἔχον μίων τινὶ ἐδέαν κατὺ 

»Ὥ» «; ὉΝ 

τὴν ἀνοσιότητοι, πᾶν ὃ, τι πὲρ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον 
Ξ: - 5 

εἶναι, ΕΥ͂Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ, “έγε 
ι ᾿ ᾿ σὺ ΠΕ Ν,- Ἃ ᾽ δὲν ΟΣ ᾿ ὶ 

δὴ τὲ φῆς εἶναν τὸ ὅσιον, καὶ τέ τὸ ἀνόσιον; ΕΥ̓͂Θ. 
«! ε, ε; ᾿Ὶ 

«Μέγω τοένυν, οτι τὸ μὲν οὁσιόν ἔστιν ὅπερ ἐγὼ γῦν 
Ὁ -»Ἕ 9 Ὁ 2 Ἁ ᾿ ΕλῚ ᾿ς ὙΡΝ, οἡ -ῳ 

ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι, ἢ περὶ φόγους, ἢ περὲ ἱερῶν 
ΒΩ 2. »Ἣ“-Ὁ ϑω- 

κλοπάς, ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάγοντι, ἐπτεξ 
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5 νΑ 

«ἔναι" ἐάν τε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ, ἐάν τὸ μήτηρ, ἐάν 
ΒΩ τ 2) “οὐ 39 2 

τε ἄλλος ὑςτιςοῦν" τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι, ἀγόσιον. ἐπεΐ, 

“Σώκρατες, ϑέασαν ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμήριον τοῦ 
Υ͂ ε; « 32» αι ν 2.0 2] : [κα γόμου ὃτι οὕτως ἔχει, Ὁ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, οτι 

ταῦτα ὀρϑῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν 
-. 55 Ὁ ω- 2} 3 

τῷ ἀσεβοῦντι, μηδ᾽ ἂν ὃςτιςοῦν τυγχάνῃ ὧν. αὐτοὶ 
ι ΟΣ ΚΟΥ ΄ Ν --- 

. γὰρ οὗ ἄνϑρωποι τυγχάνουσι νομίζοντες τὸν 41. τῶν 
Ὁ , Ξ; : 

ϑεῶν ἄριστον καὶ δικαιότατον" καὶ τοῦτον ὅμολο- 
γοῦσι τὸν αὑτοῦ πατέρα δῆσαι, ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέ- 
πίνεν οὐκ ἐν δίκῃ" καὶ ἐκεῖνόν γε αὖ τὸν αὑτοῦ πα- 
τέρα ἐκτεμεῖν δι ἕτερα τοιαῦτα " ἐμοὶ δὲ χαλεπαΐ- 
γουσιν ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι" καὶ 
οὕτως αὐτοὶ ἑαυτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε τῶν 
ϑεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ. ΣΏ. 4ρά 78, ὦ «Εὐϑύφρον, 
τοῦτ᾽ ἐστὶν οὗ ἕνεκα τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὸ τοιαῦ- 
τὰ ἐπειδάν τις περὶ τῶν ϑεῶν λέγῃ, δυςχερῶς πως 
9 ͵ 2) εἰ δὴ δ Γ κ 9ξ 
ἀποδέχομαι" δ ἃ δὴ, ὡς ἔοικε, φήσει τίς μὲ ἐξα- 
μαρτάνειν. γῦν οὖν, εἰ καὶ σοὺ ταῦτα ξυνδοκεῖ τῷ 
εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγκη δή, ὡς ἔοικε, 
καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. «ἰ γὰρ οὶ φήσομεν, οἵ γε καὶ 

32 ω 3.ϑ » τ , 

αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; ἀλλά 
ἌΝ ῆ Υ , ς ΕἸ “-“᾿ ε΄.» ὼν 

μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληθῶς ἡγῇ ταῦτα 

γεγονέναι οὕτως; Ἐ70. Καὶ ξἕτι γὲ τούὕτων ϑαυμα- 

σιώτερα, ὦ “Σώκρατες, ἃ οὗ πολλοὶ οὔκ ἴσασι. Σ᾿. 

Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγῇ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς ϑεοῖς 
3 9 μ“ Χ,, κ Ά “ Ἁ πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχϑρας γε δεινὰς καὶ μάχας, καὶ 

}) ἡ ἡ ο τ »ο-ο. “- 

ἀλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεται ὑπὸ τῶν ποιητῶν, 
ε δ »" “ὦ ’ ΒΩ ε ΑΝ ΡΕ 

καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν γραφέων τά τε ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν 
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καταπεποΐκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις ΤΙαναϑη- 

γναΐοις ὃ πέπλος μεστὸς τῶν τοιοὕτων ποικιλμάτων 

ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν; ταῦτα ἀληϑὴ φῶμεν 

εἰναι, ὦ Ηὐθύφρον; ΕΥ͂Θ. Ἱὴ ἡθνν γξ, ὦ. Σώκρα- 

τες" ἀλλ ὅπερ ἄρτι εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ ποῖ: 

λά, ἐἄνπερ βούλῃ, περὶ τῶν ϑείων διηγήσομαι" ἃ 

σὺ ἀκούων εὖ οἷδ᾽ ὅτι ἐμπλοαγήση. ΥΙ1. ΣΏ. Οὐκ ἂν 

θαυμάζοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μου εἰςαῦϑις ἐπὶ σχο- 

λῆς διηγήσῃ" γυνὴ δέ, ὅπερ ἄρτι. σε ἠρύμην, πειρῶ 

σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ μεν, ὦ ἑταῖρε, τοπρότε-- 

θον ἱκανῶς ἐδίδαξας, ἐρωτήσαντα τὸ ὕσιον ῦ, τι πο- 

τὲ εἴη" ἀλλά μου εἶπες ὅτι τοῦτο τυγχάνει, ὅσιον ὃν 

ὃ σὺ γῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί. ΕΥ͂Θ. 

καὶ ἀληϑὴ 7 ἔλεγον, ὦ Σώκρατες. ΣΙ. Ἴσως. 

ἀλλὰ γάρ, ὦ Εὐϑύφρον, καὶ ἄλλα πολλὰ φὴς εἶναι 

ὅσια; ΕΥ̓Θ. Καὶ γάρ ἐστι. 2... Μέμνησαι οὖν 

ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, ὃ ἕν τι ἢ δύο με διδά- 

ξαι τῶν πολλῶν ὁσίων" ἀλλ ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος, 

ᾧ πάντα τὰ ὅσια, ὁσιά ἐστιν" ἔφησϑα γάρ που 

μιᾷ ἰδέα τά τε ἀνόσια, ἀνόσια εἶναι" καὶ τὰ ὅσια, 

ὅσια" ἢ οὐ μνημονεύεις; ΕΥ͂Θ. Ἔγωγε. Σ4. 

Ταύτην τοίνυν με αὐτὴν δίδαξον τὴν. ἰδέαν τίς ποτὲ 

ἐστιν" ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων, καὶ χρώμενος αὖ- 

τῇ παραδείγματι, ὃ Ο μὲν. ἂν τοιοῦτον ἢ, ὧν ἂν ἢ σὺ 3) 

ἄλλος τις πράττῃ, φῶ ὅσιον εἶναι" ὃ δ᾽ ἂν μὴ του-- 

οὗτον, μὴ φῶ. ΕΥ̓͂Θ. ᾿4λλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώ- 

γρατες, καὶ οὕτω σοι φράσω. ΣΏ. Αλλὰ μὴν βού- 

λομαὶ γε. ΕΥ̓Θ. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς ϑεοῖς προς- 
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φιλές," ὅσιο»" τὸ δὲ μὴ 1 προσφιλές, ἀνόσιον. Σ,Ώ. 

παγκάλως, ὦ Ἐὐϑύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν ἀπο- 
κρίνασϑαΐ σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ὡς 
ἀληϑῶς, τοῦτο οὔπω οἶδα. ἀλλὰ σὺ δηλονότι ἐπεκ- 

διδάξεις ὡς ἔστιν ἀληϑὴ ἃ λέγεις. ΕΥ̓͂Θ. Πάνυ μὲν 
οὗν. ὙΠ. Σ.Ω. Φέρε δὴ, ἐπισκεψώμεϑα τέ λέγομεν. 
τὸ μὲν ϑεοφιλὲς τε καὶ ὃ ϑεοφιλὴς ἄνϑρωπος, ὅσιος" 

τὸ δὲ θεομισὲς καὶ ὃ ϑεομισής, ἀγύσιος᾽" οὐ ταυτὸν 

δ᾽ ἔστιν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀγοσίῳ. 
οὐχ οὕτοις; ΕΥ76Θ. Οὕτω μὲν οὖν. ΟΣ. Καὶ εὖ χε 

φαίνεται εἰρῆσϑαι. ΕΥ͂Θ. Δοκῷ, ὦ “Σώκρατες " εἴ- 
φηται γάρ. ΣΏ, Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἵ 
"Θεοὶ καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις, ὦ Εὐθύφρον, καὶὸ 
ἔχϑρα ἐστὲν ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο 

πἴρηται; ΕΥ͂Θ. Εἴρηται γάρ. ΣΩς χϑραν. δὲ καὶ 
ἐογάς ,Οὦ ἄριστε, ῇ περὶ τένων διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε 
ὲ σκοπῶμεν. ἄρα ἂν εἰ διαφεροίμεϑα ἐγώ τὸ καὶ 

υὺ περὺ ἀριϑμοῦ, ὅπότερα πλείω, ἢ περὸὺ τούτων 
διαφορὰ ἐχϑροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοίη, καὶ ὀργίζεσθαι ἀλ- 
λήλοις; ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλϑόντες περί γε τῶν τοιού- 
ων, ταχὺ ἂν ἀπαλλαγείημεν; ΕΥΘ. Πάνυ γε. ΣΏ. 
Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ τοῦ ἐλάττονος εἰ 
διαφεροίμεϑα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες, ταχὺ ποαῦ- 
σαίμεϑ' ἂν τῆς διαφορᾶς; ΕΥ̓͂Θ. Ἔστι ταῦτα. Σ,Ω. 
Καὶ ἐπὲ γε τὸ ἱστάναι ἐλϑόντες, ὡς ἐγῷμαι, περὶ 
τοῦ βαρυτέρου τε καὺ κουφοτέρου διακριϑείημεν ἂν; 
ΕΥΘ. Πῶς γὰρ οὔ; .ΣΏ. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενε- 
χϑέντες, καὶ ἐπὶ τίνα κρίσιν οὗ δυγάμενον ἀφικέσϑαι, 
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» 3 Τ , ν 2 Π ἐχθροί τε ἂν ἀλλήλοις εἴημεν καὶ ὀργιζοίμεθα; ἴσως 
2 , ) 3 2 - , 

οὐ πρόχειρόν σοΐ ἐστιν" ἀλλ ἐμοῦ λέγοντος σχόπευ 
2 νἀ Μμε. 3] 

εἰ τΑδ᾽ ἐστὲ τό, τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, καὶ χα- 
ῖ Ὰ 3 ἀν ᾿Ν ͵ ΟΝ Φ 

λὸν καὶ αἰσχρόν, καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν. ἄρ οὐ 
ταῦτά ἐστι περὲ ὧν διενεχϑέντες, καὶ οὐ δυνάμενοι 

; 3ϑ»,Ἄ νυ ) Ὁ ΕῚ 9 ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλϑεῖν, ἐχϑροί γε ἀλλήλοις 
ε; 2 « Ἀ Ἃ Ὁ 

γιγνόμεϑα, ὅταν γιγνώμεϑα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ οὗ 
᾽) ΕΥ̓, ᾿ ΕΝ φ 5.22) 5, Φ ς 
ἄλλον ἄνϑρωποι πάντες; ΕΤὦΘ. ᾿Αλλ ἔστιν αὑτὴ ἢ 
διαφορά, ὦ Σώκρατες, καὶ περὲ τούτων. ΣΏ. 1 

δέ; οἱ θεοί, ὦ Εὐϑὶὲ ,, οὔκ, εὐπέρ τὸ διαφέρον- δέ; ᾿ ὑϑύφρον, οὐκ, εἰπέρ τὸ διαφέρον 
2 3 -οὉ Π "] 3, ᾿ - ὮΝ 

ται, δὲ αὐτὸ ταῦτα διαφέροιντ ἀν, ἘΠ79Θ. Πολλὴ 
2 -- Ὁ ΒΩ ε Ὁ .ν 9 

ἀνάγκη. Σ.Ώ. Καὶ τῶν ϑεῶν ἀρα, ὦ γενναῖε Ευϑύ- 
δ 2] 3} ς “ τ᾿ ᾿ 

φρον, ἄλλον ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται, κατὰ τὸν σὸν» 
λόγον" καὶ καλὰ καὶ αἰσχρά, καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακᾶ. ( χθα, 7 

9 ᾿ 5! ΕἸ [ 5 Τ 5 " Ἃ Ἷ 

οὐ γὰρ ἂν ποῦ ἐστασίαζον ἀλλήλοις, ἐὲ μὴ περὶ τοῦ- 
΄ Ξ Ξᾳ 9 Ἃ Ὁ ΄ 

των διεφέροντο. ἡ γάρ; Ε7ᾧὦΘ. Ορϑῶς λέγεις, Σ.Ώ. 
ΡῚ »-ἢ-Ἣ “δῇ ᾿ ξε -- ε’ 5 ᾿ 

Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαϑὰ καὶ 
δίνοιια, ταῦτα καὶ φιλοῦσι; τὰ δὲ ἐναντίᾳ τούτων 

ο 3 Γ καὶ μισοῦσιν; ΕΥὦΘ. Πάνυ γε. «Σ.Ώ. Ταυτὰ δὲ γε, 
Φ Α ΄ ε ᾿ Υ ς ωὉ ΄ ᾿ 37 

ὡς σὺ φης, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦνται, οἱ δὲ ἀδικα: 
τὰ »-ὔὍ “ 

περὶ ἃ καὶ ἀμφιςοβητοῦντες, στασιάζουσέ τε καὶ πο- 
ο " Π 9 ΡῚ ε; ᾿ « 

λεμοῦσιν ἀλλήλοις. ἀρ οὐχ οὕτως; ΕΥΘ. Οὕτω. 
᾿Σ Ἧ) 7 ζω τῳ Ὁ 

Σ.Ώ. Ταυτὰ ἄρα, ὡς ἔοικε, μισεῖται ὑπὸ τῶν ϑεῶν 
καὶ φιλεῖται" καὶ ϑεομισὴ τε καὶ θεοφιλὴ ταὐυτὰ ἂν 

’ ΔΙ. γ,- Ἴ - . ͵ 

εἴη. ΕΥ̓Θ. Ἔοικε ΣΏ. Καὶ ὁσια ἄρα καὶ ἀνόσιοι 
᾿ 59 , ΣΝ ᾿ τ 9 Ὁ «ᾳ« ΒΕ 

“αὐ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ Εὐϑύφρον, τούτω τῷ λόγῳ. ΕΥ̓Θ. 
᾿ Ἵ 2 3: Ἃ Ὑ, 

Κινδυγεύει. ΙΧ, Σ. Οὐκ ἄρα ὃ ἡρόμην ἀπεχρίνω, ὦ 
Υ 9 ΠῚ “ο“ῸὔῬῪ 3 [ ει ᾿ 

ϑαυμάσιε, οὐ γὰρ τοῦτό γὲ ἡρώτων, 0 τυγχάνει 
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ταυτὸν ὃν ὅσιόν τὲ καὶ ἀνόσιον" ὃ δ᾽ ἂν ϑεοφιλὲς 
ῇ, καὶ “ϑεομισὲς ἔστιν, ὡς ξοικεν. ὥςτε, ὦ Εὐϑὺύ- 

Φθον; ὁ σὺ νῦν ποιεῖς, τὸν πατέρα κολάζων, οὐδὲν 
ϑαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν ΖΕ προσφιλὲς 
στοιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχϑρόν" καὶ τῷ 
μὲν “Πφαΐστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχϑρόν" καὶ εἴ τις 
ἄλλος τῶν ϑεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ αὐτοῦ, 

καὶ ἐκεΐνοις κατὰ τὰἀυτά. ΕΥΘ. σὐμρι, ὡ:Σώπρῥως- 

τὲς, περί γε τούτου τῶν ϑεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ 
διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ δίκην διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν 
ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. (Σ). ἽΤ δέ; ἀνθρώπων, 
ὠ Ευϑὶ ὑφρον, ἤδη τινὸς ἤκουσας ἀμφιςβητοῦντος ὦ ὡς 
τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα, ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα 
ὁτιοῦν, οὐ δεῖ διδόναι δίκην; ΕΥ͂Θ. Οὐδὲν μὲν οὖν 
παύονται ταῦτα ἀμφιςβητοῦντες καὶ ἄλλοϑι καὶ ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦντες γὰρ πάμπολλα, πάν- 
τὰ ποιοῦσι καὶ λέγουσι, φεύγοντες τὴν δίκην. ΣΩ. 
Ἶ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐϑύφρον, ἀδικεῖν; καὶ ὅμο- 
λογοῦντες, ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδύγαι ΜΒ Σ 

ΕΥ͂Θ. Οὐδαμῶς τοῦτό γε. ΣΏ. Οὐκ ἄρα πῶν γε 
ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο γὰρ, οἶμαι, οὗ τολμῶσε 
λέγειν οὐδ᾽ ἀμφιςβητεῖν, ὡς οὔκ, εἴπερ ἀδικοῦσι 78, 
ΕΝ δίκην" ἀλλ᾽, οἶμαι, οὔ φασιν ἀδικεῖν. ἡ γάρ; 
ΕΥ͂Θ. ᾿1ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμ- 
φιςϑητοῦσιν, ὡς οὐ τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἀμφιςβητοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδὲι- 

κῶν, καὶ τί δρῶν, καὶ πότε. ΕΥ͂Θ. ᾿ληϑὴ λέγεις. 
ΣΙ. Οὐκοῦν ταῦτά γε ταυτὰ καὶ οἵ ϑεοὶ πεπόνϑα- 



ἃ, ὃ ι φἱπἔΠρ ἘΥΤΗΥΡΗΒΚΌΝ, 927 

σιν, εἴπερ στασιάζουσὶ γε περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδί- 
κων, ὡς ὃ σός ἐστι λύγος; καὶ οἵ μέν φασιν ἀδικεῖν 
ἀλλήλους, οὗ δὲ οὔ φασι»; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, 
ὦ ϑαυμάσιε, οὐδεὶς οὔτε ϑεῶν οὔτε ἀνϑρώπων τολ- 
μᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. 
ΕΥ͂Θ. ναὶ τοῦτο μὲν ἀληϑὲς λέγεις, ὡ Σώκρατες, 

τό γε κεφάλαιον. ΣΏ.. 4λλ᾿ ἕκαστόν γε, οἷμ αν, ὠ 
Εὐθϑύφρον, τῶν πραχϑέντων ἀμφιςβητοῦσιν οἵ ἀμ- 
φιςβητοῦντες, καὶ ἄνϑφωποι καὶ ϑεοῖ" εἴπερ ἀμ- 
φιςβητοῦσι ϑεοὶ πράξεως τινὸς πέρι διαφερόμενοι, 

καὶ οἵ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν πεπράχϑαι, οἵ δὲ 

ἀδίκως" ἀρ' οὐχ οὕτω; ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. Χ. ΞΩ Ἴϑι 
τοίνυν, ὦ φίλε ΤΥΡΌΤΨΝ δίδαξον καὶ ἐμέ, ἵνα σο- 

φώτερος γένωμαι, τί σου τεκμήριόν ἐστιν, ὡς πάντες 

ϑεοὶ ἡγοῦνται ἐχεῖνον ἀδίκως τεϑνάναι, ὃς ἂν ϑη- 

τεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεϑεὶς ὑπὸ τοῦ δες- 

πότου τοῦ ἀποθανόντος, φϑάσῃ τελευτήσας διὰ τὸ 
δεσμά, πρὲν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ 
αὐτοῦ πυϑέσϑαι, τέ χρὴ ποιεῖν " καὶ ὑπὲρ τοῦ τοι- 
οὑτου δὴ ὀρϑῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσϑαι 
φόνου τὸν υἱὸν τῷ πατρί. ἴϑι, περὶ τούτων πειρῶ 

τὶ μοι σαφὲς ἐνδείξασϑαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες 

Θεοὶ ἡγοῦνται ὀρϑῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν. κἂν 
μοι ἱκανῶς ἐγδωξη: ἐγκωμιάζων σὲ ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέ- 
ποτὲ παύσομαι. Ε70. .4λλ ἴσως οὐκ ὀλέγον ἔργον 
ἐστίν, ὮὋ “Σώκρατες " ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἕχοιμι ἂν 
ἐπιδεῖξαί σοι. ΣΩ,. ανϑάνω ὅτι σοι δοχῶ τῶν 

δικαστῶν δυςμαϑέστερος εἶναι. ἐπεὶ ἐκείνοις γ8 ἐν- 
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δείξη δηλονότι ὡς ἄδικα τὲ ἐστι, καὶ οἵ ϑεοὶ πάντες 
τὰ τοιαῦτα μισοῦσιν. ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ 

“Σώκχρο δῦ, ἐάν στξρ ἀκοὐωσί γέ! μου λέγοντος. ΧΙ ΣΙ 

᾿Αλλ ἀκούσονται, ἐάν περ δὖὺ δοκῇς λέγειν. τόδε δὲ 

σου ἐγνενόηκα ὅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν σπο- 

πῶ" εἰ ὅτι μάλιστά μὲ Εὐθύφρων διδάξειεν ὡς οἵ 
ϑεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον ϑάνατον ἡγοῦνται ἄδι- 
κΟῸ» εἶναι, τὲ μᾶλλον ἐγὼ μεμάϑηπα παρ Εὐϑύ- 
φφονος, τί ποτ᾿ ἐστὶ τὸ σιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον; 
θεομισὲς μὲν γὰρ τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν. 
ἀλλὰ γὰρ οὐ τοὔτῳ ἐφάνη ὅοτι ὡρισμένα τὸ ὑσιο» 

κοι μή. τὸ γὰρ ϑεομισὲς ὁ ὅν, καὶ ϑερῴγιες ἐφάνη. 

ὥστε τούτου μὲν ἀφίη μὲ σε; ὦ Εὐθϑύφρον" καὶ, εἷ 
βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσϑωσαν ϑεοὶ ἄδικον, καὶ 

πάντες μισούντων. ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν ἐπαγορϑοὺ- 
μεϑα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πᾶντες οἵ ϑεοὶ μι- 
σῶσιν, ἀνόσιόν ἐστιν" ὃ δ᾽ ἂν φιλῶσιν, ὕσι:ον" ὃ δ᾽ 
αν οὗ μὲν φιλῶσιν, οὗ δὲ με ἐσῶσιν, οὐδέτερα, ἢ ἂμ- 
φθτρυδς ἀῤ οὕτω βούλει ἡμῖν ἐμὸν γὺν περὶ τοῦ 
ὁσίου καὶ τοῦ ἀργρηνεε ΟΕ, {Γέ γὼρ κωλύει, ὦ 
Σώκρατες; 54). Οὐδὲν ἐμὲ 7ε; ὦ Εὐϑύφρον», ἀλλὰ 

σὺ δὴ τὸ ᾿ σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποϑέμενος, οὕτω 

ῥᾷστώ μὲ διδάξεις ὃ ὑπέσχου. ΕΥ͂Θ. 1λλ᾿ ἔγωγε 
φαΐέην δὲν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον, ὃ ἂν 7 πάντες οἱ ϑεοὶὲ φι- 
λῶσι" καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν πάντες οἱ ϑεοὶ μισῶσιν, 
ἀνόσιον. Σ,Ω. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῖτο, ὦ 
ΚΜ εἰ καλῶς λέγεται; ἢ ἐῶμεν, καὶ οὕτως 
ἈΠῈ 5 ύαν, 5 , νον ΤΆ, γν 
ἡμῶν τε αὐτῶν ἀποδεγώμεϑα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν 
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μόνον φὴ τὶς τι ἔχειν οὕτω, ξυγχωροῦντες ἔχειν; ἢ 
σχεπτέον τί λέγει ὃ ὖ λέγων; - ΕΥ͂Θ. Σκεπτέον. οἶμαι 
μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ καλῶς λέγεσθαι. ΧΙ]. ΣΙ. 
τύάξ, ὦ ̓ γαϑὲ, βέλτιον εἰσόμεϑα. ἐγγόησον γὰρ τὸ 
τοιόνδε᾽ ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτι θσιόν ἐστι, φιλεῖταν ὑπὸ 
τῶν ϑεῶν" ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν ἐστιν; ΕΥ͂Ο. Οὐκ 

οἶδ᾽ ὃ, τι λέγεις, ὦ Σώκρατες. Σ...4λλ᾽ ἐγὼ πειράσο- 
μαι σαφέστερον φράσαι. λέγομέν τε φερόμενον καὶ 
φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ ἄγον, καὶ ὁρώμενον καὶ 
ὁρῶν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μαγϑάνεις ὅτι ἕτερα 
ἀλλήλων ἐστί, καὶ ἢ ἕτερα; ΕΥ͂Θ. Ἔγωχγε μοὶ δοκῶ 
μανϑάνειν. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τι ἐστί, 
καὶ τούτου ἕτερον τὸ φιλοῦν; ΕΥ͂Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Δὲγςε δή φᾷ πότερον τὸ φερόμενον, διότι φέ- 

ρεται, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δ ἄλλότι; ΕΥ͂Θ. Οὐκ, 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο. ΣΙ. Καὶ τὸ ἀγόμενον δὴ, διότι 
ἄγεται" καὶ τὸ ὁρώμενον, διότι δρᾶται; ΕΥ6. 
Πάνυ γε. ΣΙ. Οὐκ ἄρα διότι δρώμενόν γέ ἐστι, διὰ 
τοῦτο δρᾶται" ἀλλὼ τοὐναντίον, διότι δρᾶται, διὰ 
τοῦτο ὁρώμενον" οὐδὲ διότι ἀγόμενον ἐστί, διὰ τοῦτο 
ἄγεται" ἀλλὰ διότι ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" 
οὐδὲ διότι φερόμενον, φέρεται" ἀλλὰ διότι φέρεται, 
φερόμενον. ἄρα κατάδηλον, ὦ Ἐὐϑύφρον, 9 βού- 
λομαι λέγειν; βοὺλ ομαι δὲ τόδε, ὅτι, εἴ τι χίγνεται, 
ἢ εἶ, τι πάσχει τι, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, γίγνεται, 
ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστιν: οὐδὲ ὅτι πά- 

σχον ἐστί, πάσχει, ἀλλ᾿ ὅτι πόσχει, πάσχον ἐστίν. 
ἢ οὐ ξυγχωρεῖς οὕτως ; Ε706. ἼἜγωγε. ΣΙ). Οὐκοῦν 

Ψ 
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(αἱ τὸ φιλοὕμενον, ἢ γιγνόμεγόν τι ἐστίν, ἢ πεάσχον 
τι ὑπό του; ΕΥὦΘ. Πάνυ γε. Σ,). Καὶ τοῦτο ἄρα 
οὕτως ἔχει ὥςπερ τὰ πρότερα" οὐχ ὅτι φιλούμενόν 
ἐστι, φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖται" ἀλλ᾽ ὅτι φιλεῖται, 
φιλούμενον; " ΕΤΘΌ. “Ἱνάγκη. ΣΩ. Τί δὴ οὖν λέγο- 
μὲν περὶ τοῦ δσίου, ὦ Εὐϑύφρον; . ἀλλ᾽ ὅτι φιλεῦ- 
ται ὑπὸ. τῶν ϑεῶν πάντων, ὡς ὃ σὸς λόγος; ΕΥ͂Ο. 

Ναΐ. ΣΩ. Ἶτρα διὰ τοῦτο ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δὲ ἄλ 
λο τι; 1.70. Οὔκ: ᾿αλλὰ διὰ τοῦτο. ΣῺΏ. τα 
ἄρα σσιόν ἐστι, φιλεῖται" ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι φιλεῖται, διὰ 

τοῦτο ὅσιόν ἐστιν; ΕΥ̓͂Θ. Ἔοικεν. Σ.Ώ.. ᾿Αλλὰ μὲν δή, 
διότι φιλεῖται ὑπὸ τῶν ϑεῶν, φιλοὺὑμενόν ἐστι καὶ 
ϑεοφιλέςς ΕΥ̓́Θ. Πῶς )ὰρ οὕ; ΣΏ. Οὐκ ἄρα τὸ 
ϑεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐϑύφρον, οὐδὲ τὸ σσιόν 

ϑεοφιλὲς, ὡς σὺ λέγεις . ἑᾷλλ. ἕτερον» τοῦτο τοὐτου. 

Ε7ὦᾧ Ὁ. Πῶς δὴ σὺ, ὦ Σώκρατες; ΣΙ. Ὅτι ὁμολο- 
χοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι, ὃ ὅτι ὅσιόν 
ἐστιν, ἀλλ οὐ, διότι φιλεῖται, ὅσιον εἶναι. ἢ γάρ; 

ἘΥΘ. ἵνα. ΣΩ. Τὸ δέ γε ϑεοφιλές ὅτι φιλεῖται 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι, δεοφιλὲς 
εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ϑεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι. 
ΕΥ̓͂. ᾿Δληϑῆ λέγεις. Σ,Ώ. Ὧλλ᾽ εἴγε ταῦτόν, Ἢ φί- 
λε, ἦν, Ἐὐϑύφρον, τὸ θεοφιλὲς: καὶ τὸ ὅσιον, δ8ἢ 
μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐφιλεῖτο τὸ ὅσιον" καὶ διὰ 
«τὸ ϑεοφιλὲς εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ ϑεοφιλές εἰ δὲ διὰ 
τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ ϑεῶν τὸ θεοφιλές, ϑεοφιλὲς ἤν, 

«αἱ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὦ θοιον ἢν. γὺν δὲ 
ὁρᾷς ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντάπασιν» ἑτέρω ὄντε 
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ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐστὶν οἷον φι- 
λεῖσϑαι" τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὲν οἷον φιλεῖσθαι, διὼὺ τοῦτο 
φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρον, ἐρωτώμενος 
τὸ ὅσιον, δ᾽, τι ποτέ ἐστι, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ 
οὐ βούλεσθαι δηλῶσαι, πάϑος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέ- 
ΤΡ ἕ, τι πέπονϑε τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ 

πάντων τῶν ϑεῶν" ὅδ᾽, τι δὲ ὄν, οὕπω εἶπες. εἰ οὖν 
σοι φίλον, μή μὲ ἀποκρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρ- 
χῆς, τέ ποτε ὃν τὸ ὅσιον, εἴτε φιλεῖται ὑπὸ τῶν ϑεῶν, 
εἴτε ὁτιδὴ πάσχει. οὐ γὰρ᾽ περὶ τούτου διοισόμεϑα" 
ἀλλ᾽ εἰπὲ προϑύμως, τί ἐστι τό, τὸ ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον. 
ΕΤῸ. 4λλ, ὦ “Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγῶγε ὅπως σον 

εἴπω ὃ νοῶ. περιέρχεται γάρ πως ἀεὶ ἡμῖν ὃ ἂν ὕπο- 
ϑώμεθα, καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμε- 
ϑὰ αὐτό. ΣΏ. Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐϑύ- 
φρον, ἔοικεν εἶναι, Ζίχιδάλου, τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα, 
καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἄν μὲ 
ἐπέσκωπτες ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκεῖνον συγγέ- 
γειαν τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει, καὶ οὐκ 
ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν τις αὐτὶ 9ὴ. νῦν δὲ (σαὶ γάρ, 

αἵ ὑποϑέσεις εἰσὶν) ἄλλου δὴ τινος δεῖ σκώμματος. 
οὐ γὰρ ἐθέλουσξ σοι μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ. 
ΕΥ̓Θ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σβώμμα- 
τος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα. τὸ γὰρ πε- 
ριϊέναι αὐτοῖς τοῦτο, καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ, οὐκ 
ἔγωγέ εἶμι ὁ ἐντιϑείς" ἀλλὰ σὺ μοι δοκεῖς ὁ Ζ2αΐδα- 
λος᾽ ἐπεὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτω. .Σ.). 
Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς δεινός 
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τερὸς γεγονέναι τὴν τέχγην τοσούτῳ, ὅσῳ ὃ μὲν τὰ 
ι 3 ἴω [ 32 ᾿ ν »“᾿ 

αὑτοῦ μόνον ἐποίει οὐ μένοντα " ἐγὼ δέ, πρὸς τοῖς 
ΕῚ .ο- ε Σ ἊἋ ι 3 Υ͂ Ἃ Ὁ -Ὁ ΄ 

ἐμαυτοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό 
ο ) , 

μοι τῆς τέχνης ἐστὲ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. 
ἐβουλόμην γὰρ ἂν μοι τοὺς λόγους μένδιν, καὶ ἀκι- 
γήτους ἱδρύσϑαι, μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Ζ“ἰαιδάλον σοφέᾳ ἡτοὺυς τὖρ αν, μάλλον ἢ πρὸς τῇ α φέρ 

ι. [} , 

τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσθαι. καὶ τούτων μὲν 
μ ν , τω ᾿ 2 

ἀδην. ΧΠ. Ἐπειδὴ δὲ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾷν, αὐτός 
« » «; 2 ἵ 

σοι ξυμπεροϑτυ μήσομθᾳ δεῖξαν ὁπὼς ἂν μὲ διδάξῃς 
περὶ τοῦ ὁσίου, καὶ μὴ προαποχάμῃς. ἐδὲ χϑρ δἰ οὐκ 
ἀναγκαῖόν. σον δοκεῖ δίκαιον. εἶναι πῶν τὸ ὅσιον. 
ἘΥΟ. Ἔμοιγε. ΣΏ.. Ὧρ᾽ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον, 
ὅσιον; ἢ τὸ μὲν ὅσιον πᾶν, δίκαιον τὸ δὲ δίκαιον 
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οὐ πᾶν ὁσιον, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ 
ἄλλο; ΕΥ͂Θ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοὺς λὲ ὃγο- 
μένοις. ΣΏ. Καὶ μὴν μὐΕΗ͂Ν. ́. ἐμοῦ εἰ, οὐκ ἕλατ- 
τον ἢ ὕσῳ σοφώτερος αλλ, ὃ λέγω » τρυφᾷς ὑπὸ 

πλούτου τῆς σοφίας. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινδ σαυ- 
τόν. καὶ χὰρ οὐδὲ χαλεπὸν καταγφῆσοι δ᾽ λέγω, λὲ- 
γω γὰρ δὴ τὸ ἐγαντίον ἢ ὃ ποιητὴς ἐρδίησαμα, ὃ ποις 
ἡσας ἥ ὶ 

Ζῆνα δὲ τόν 9᾽ 

Οὐκ ἐϑέλεις εἰπεῖν ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ. παιβγεῖκι εἴπω σον 
ὅπη;}.Ε790.. μάνν χει Σιν. Οὐ. δοκεῖ μοι εἶναι, 

ἵνα δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι, 

"Ὁ Α( ἐ᾿» - 3 ᾿ " ξρξαντα, καὶ ὃς ῬΏΜΗΣ ἐφύτευσεν, 

καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἄλλα πολλιὰ τοιαῦτα. δε- 
ἢ δε { νι ἐδ : ἡδιυο τδὲ Πὰ Σ - [᾿ διότες, δεδιέναν. μὲν; οαὐδεῖσθαι δὲ μηδὲν, ταῦτα ἃ 

““ 



ον ον ἀν 8..ἢ ἘΥΓΗΥΡΗΈἝΈΟ. ΒῈ 

δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. Σ.Ώ. 
᾿4λλ ἵνα γε αἰδώς, ἔνϑα καὶ δέος εἶναι. ἐπεὶ ἔστιν 
ὅςτις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμεγος, οὐ 

πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας; 
15: 70. δέδοικε μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκ ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἔχει 

λέγειν, ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς" ἀλλ᾽, ἵνα 
μὲν αἰδὼς, ἔνϑα καὶ δέος. οὐ μέντοι γε ἵνα γ8 δέος, 
πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γὺρ οἶμαι δέος αἰδοῦς. 
μόριον. γὰρ δέους αἰδώς, ὥςπερ ἀριϑμοῦ περιτ- 

τόν. αὔρτε οὐχ ἵνα περ ἀριϑμός, ἔνϑα καὶ περιτ- 
τόν" ἵνα δὲ περιττόν, ὅγϑα καὶ ἀριϑμός, ἕπῃ 
γαῤ ποῦ -δυν εν ἜΘ. Πάνυ γε. ΣΙ: Τὸ τοι- 
οὗτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ λέγων ἠρώτων, ἄρα ἵνα δί- 
χαίον, ἔγϑα καὶ ὅσιον" ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνϑα καὶ 
δίχαιον" ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὅσιον. μό- 
οίον γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν, ἢ 
ἄλλως σον δοκεῖ; ΠῚΥ̓Θ. Οὔκ: ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνῃ γὼρ 
μον ὀρϑῶς λέγειν. ΧΙΥ. .Σ.. Ὅρα δι τὸ μετὸ τοῦτο. 

τ εὐ γὰρ μέρος τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς 

ἔοικεν, ἐξευρεῖν, τὸ ποῖον βερος ἂν εἴη τοῦ δὲν» τοαἷου 

τὸ ὅσιον. εἶ μὲν οὖν σὺ μὲ ἠούτας τι τῶν νῦν δή, 
οἷον, ποῖον μέρος ἐστὶν ἀριδ᾽ κοῦ τὸ ἄρτιον, καὶ τίς 

᾿ 

͵ ὧν τυγχάνει οὗτος ὁ ἀριϑμός" εἶπον ἂν ὅτι ὃς ἂν 
μὴ σκαληγὸς ἢ, ἀλλ ἰσοσκελής" ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 
ΕΥ̓͂Θ. Ἔμοιγε. ΣΙΩ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω 
διδάξαι, τὸ ποῖον μέρος τοῦ δικαίου ὑσιόν ἐστιν" ἵνα 
καὶ Μελίτῳ λέγωμεν μηκέϑ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν, μηδ᾽ 
ἀσεβείας γράφεσθαι, ὡς ἱκαγῶς ἢδη παρὰ οσοἵ με- 

Ρυλτ. Εντη- ( 



84 ῬΙΑΤΟΝΙΘ 6. Ῥ- 1ὅ. Δ. δ. δι 

μαϑηκύτας τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια, καὶ τὰ μή. ΕΥ0. 

Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώγρατες, τὸ μέρος 
τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβὲς τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν 
τῶν ϑεῶν ϑερικατεύριν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώ 

πων, τὸ λοιπὸν εἰναι τοῦ δικαίου μέρος. ΧΎῪ. 2.2), 
Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ 1ὐϑὶ ὑφρον, φαίνῃ λέγειν" 
ἀλλὰ σμικροῦ τινὸς ἔτι ἐνδεὴς εἐμι. τὴν γὰρ ϑερα- 
πείαν οὔπω ναι ἦντινα ὀνομάζεις. οὐ γάρ που 

λέγεις γε, οἱαί περ καὶ αἱ περὶ τὶὶ ἄλλα ϑεροπεῖαί εἰσι, 
τοιαύτην, καὶ περὶ ϑεούς. λέγομεν γάρ που, οἷον 

φαμὲν, ἵππους οὗ πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλ᾽ 

ὁ ἱππικός" ἢ γάρ; ΕΥ͂Θ. “Πάνυ γε... ΣΙ. Ἢ γάρ 

που ὑππική ἵππὼν ϑεραπεία.  ΒΥ͂Θ. Ιγαΐ, Σ. 
Οὐδὲ γε κύνας πῶς ἐπέσταται θεραπεύειν, ἀλλ᾿ ὃ 
κυνηγετικός. ΕΥ̓Θ. Οὕτως. ΣΩ. Ἢ γάρ ποὺ κυγ- 

ηγετικὴ, κυνῶν ϑεραπείο.  ΕἘΖΘ. Ναί. ὑΣΏ. 
Ἢ δέ γε βοηλατική, βοῶν. Ἐ7ῚΘ. Πάνυ γε. ΣΙ. 

Ἢ δὲ δὴ ὁσιότης τὲ καὶ εὐσέβεια, ϑεῶν, ὦ Εὐϑὺ- 
φρον. οὕτω λέγεις; ΕΥ͂Θ. Ἔγωγε. 12. Οὐκ- 

οὗ» ϑεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράττετοι,, οἷον 

τοιόνδε" ἐπὶ ἀγαϑῷ τινὲ ἐστι καὶ ὠφελείᾳ τοῦ ϑὲ- 
ραπευομένου; ὥσπερ δρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς 
ἱππικῆς ϑεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους 
γέγνονται. ἢ οὔ δοκοῦσί σοι; 1:70. Ε΄ μοιγε. ΣΩ. 

Καὶ οὗ κύνες γέ που, ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, καὶ οἱ 
βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τἄλλα πάντα ὡςαὖ-- 

τως. ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴετο τοῦ ϑεραπευομενου τὴν ϑὲε- 
ραπείαν εἶναι; Ε2Ὁ. Μὸὰὼ «ὦ οὐκ ἔγωγε. “2. 
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᾿4λλ ἐπὶ ὠφελείᾳ; ΕΥ̓Θ. Πῶς δ᾽. οὔ, ΒΩ. Ἢ 
οὖν καὶ ἢ ὁσιότης ϑεραπεία οὖσα ϑεῶν, ὠφέλειά τὲ 
ἐστι ϑεῶν, καὶ βελτίους τοὺς ϑεοὺς ϑρῦοι καὶ σὺ 

τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὥς, ἐπειδάν τι ὅσιον ποιῇς, ἱ 

βελτέω τινὰ τῶν ϑεῶν ἀπεργάζῃ; ἘΣΘ. ΜΙ ΡΝ 

οὐκ ἔγωγε. ΟΣ θ. ἐν: γὰρ ἐγώ; ὦ Εὐδύφρον, 
οἶμαΐ σε τοῦτο λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω. ἀλλὰ τοὺ- 
του δὴ ἕνεκα καὶ ἐὐήνμαιν τίνα ποτὲ λέγεις τὴ» 
ϑεραπείαν τῶν ϑεῶν, οὐχ ἡγοὐμενός σὲ τοιαύτην 
λέγειν. ΕΥἢΘ. Καὶ ὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες. οὐ 

γὰρ τοισύτην λέγω. ΣΙ. 1ἶεν. ἀλλὰ τίς δὴ θεῶν 
ϑεραπεία εἴη ἂν ἡ ὁσιότης; ΕΤΘ. Ἥνπερ, “ Σώ: 

χρατες, οἱ δοῦλον τοὺς δεσπότας ϑεραπεύουσι. 1.42, 

Μὼανϑάνω" ὑπηρετικὴ τις ἂν, ὡς ἔοικεν, εἴη ὁ εοῖς. 

Ἐ7ΥΘ. Πάνυ μὲν οὖν. ΧΥῚ. ΣΩ. Ἔχοις ἂ» οὖν εἰ- 

πεῖν, ἢ ἰατροῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν 
τυγχάνεν οὖσα ὑπηρετική; οὐκ εἰς ὑγιείας, οἴτε; 
Ἐ7ὦᾧΘ. [Ἔγωγε. ΣΩ,. ἱ δέ; ἡ Ι ναυπηγοῖς ὑπηρε- 
τικὴ εἰς τος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπη θετική ἔστι ; 
ΕΤῸΟ. τα κυδόνι ὦ Σῶκχρ πες, εἰς πλοίου. ΞΩ, 

ἹΚαὶ ἢ οἰκοδόμοις 2ε: ποῦ εἰς οἰπὲ ΖΘ. Ναὶ, 

ΣΙ. Εἰπὲ δὴ, ὦ ἄριστε" ἡ δὲ ϑεοῖς ὑπηρετικὴ 
εἰς τίνος ἔργου ἀπεργαυΐαν ὑπηφετικὴ ἂν εἴη; δῆλον 

γὰρ ὅτι οὐ οἶσθα, ἐπειδήτιερ τώ γε ϑεῖα κάλλιστα 
φῆς εἰδέναι ἀνθρώπων. 17. Καὶ ἀληϑὴ γε λέ ἔγω, 

ὦ Σώκρατες. ΣΙ. Εἰπὲ δὴ πρὸς Φιός, τί ποτ 
ἐστὴν ἐκεῖνο τὸ πάγκαλον ἔργον ὦ οἱ ϑεοὶ ἀπεργά- 
ἕανται, ἡμῖν ὑπηρέταις χρώμενοι; ΕΥΘ. Πολλὰ 

᾿ΦΙΡῚ 



26 ῬΡΙΑΤΟΝΙΒ Ῥ' 14. ἃ. Ὁ. ε: 

τ 
καὶ καλά, ὦ Σώκρατες. Σ,Ώ. Καὶ γὰρ οἵ στρατη- 

ἈΠ ΝΥ, ἢ 53... ᾿ ᾿ 2 Ἰὼ ς ; γοὶ, ὦ φίλε: αλλ όμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως 
ι ἢ « ξ - “ 
ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ πολέμῳ ἀπεργάζονται" 
)ν γ δες πὸ ς Ὁ ΕΥ) ϑη 
ηοῦυ; ΕΥ̓͂Θ. Πῶς δ᾽ οὐ; ΣΙ. Πολλὰ δὲγ οἶμαι 

καὶ καλὰ καὶ οἱ γεωργοΐ" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον καλὰ καὶ οἵ γεωργοί" ἀλλ ὁμῶς τὸ κεφάλαι 
3. ὦ - 2 ε 9 ΄υ -Ὁ 

αὐτῶν ἔστι τῆς ἀπεργασίας, ἢ ἐκ πῆς γῆς τροφή. 

ΕΥ̓́Θ. Πάνυ γε. Σ,. Τί δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ 
- [4] «ς ζ Ν 5 Υ͂ Υ͂ ω Υ 

καλῶν ὦ οὐ ϑεοὶ ἀπεργάζονται, τί τὸ κεφάλαιόν 
Ἂν 2 ν. ἐστι τῆς ἀπεργασίας; ΕΥ͂Θ. Καὶ ὁλέγον σοὺ πρό- 

τερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν 

ἀροῤιβῶς ταῦτα πάντα ὡς ἔχει μαϑεῖν" τόδε μέντου 
-- ἌΣ “ ᾿ ν 

σον ἁπλῶς λέγω, ὃτι ἐὰν μὲν κεχαρισμένα τις ἐπί- 
-Ὁ 2 

στηται τοῖς ϑεοῖς λέγειν τὲ καὶ πράξτειν, εὐχόμε- 
γόὸς τὲ καὶ ϑύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σώζει 

τὶ τοιαῦτα τοὺς τε ἰδίους οἴχους καὶ τὰ κοινὰ τῶν 
᾿ 2 “ ᾿ Ν πόλε ῶ»γ" τι δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων, ἀσεβῆ, 

Π ο, τ Ξ 

ἡ δὴ καὶ ἀνατρέπει ὅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν. ἌΥΠ]. 
ΣΏ. Ἢ πολὺ μοι διὰ βρυχυτέρων, ὦ Εὐϑθύφρον, 

Ψ “ δ γμν, ξ « ΝΥ : 

δὲ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κερόλαιον ὧν ἡρώτων. ἀλλὰ 
γὰρ ὡς οὐ πρόϑυι μός μ8 εἰ διδόξαν, δῆλος εἰ. καὶ 

ει 

γὰρ γῦν ἐπειδὴ ἐπὶ αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπου" 0 εἰ 

ἀπεχρίνω, ἴσως ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν δσιότητα ἐμε- 
μαϑήκειν. γῦν δὴ, «ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρωτῶντα τῷ 

ε᾿ »)" ΕἸ “΄ 

ἐρωτωμένῳ ἀκολουϑεῖν, πὴ ὧν ἐκεῖνος ὑπάγῃ;) τί 

δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὲ 
ἐπιστήμην τινὰ τοῦ ϑύειν τε καὶ εὔχεσϑαι; ΕΥ͂Θ, 

ἼἌγωγε.. ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ ϑύει», δῶρ εἴσϑαὶ ἐστι 
-Ὁ »-" « 3 2, ἘΠ ΑἹ .3 

τοῖς ϑεοῖς, τὸ δ᾽ εὑχεύϑαι, αἰτεῖν τοὺς θεοὺς; 



Φ. ἀ, 5. Ρ.15.8. ΕΥ̓ΤΗΥΡΗΉὮΝΟ, ᾿ 
ἀπ 

ΕΥ̓Θ. Καὶ μάλα, ὦ “Σώκρατες. ΣΏ. ᾿Ἐπιστήμη 

ὄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως ϑεοῖς ἡ ὁσιότης ἂν εἴη, 

ἐκ τούτου τοῦ λόγου. ΕΥ͂Θ. Πάνυ καλῶς, ὦ Σώ- 

ἐρατες, ξυνῆκας, οὐ τον. ῬΊΩ, ᾿᾿πιϑυμητὴς γάρ 

εἶμι, ὦ φίλε, τῆς οῆς σοφίας, καὶ προς ςἔχῶ τὸν 

γοῦν αὐτῇ" ὥςτε οὐ χαμαΐ ποτε πεσεῖτοι ὃ, τι ἂν 
εἴπης. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ 

τοῖς ϑεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐκείνοις; 
ΕΥ9. Ἔχγωγε. ΧΧΉΗΙ, ἜΣ ΨΓ οὖν οὐ τό γε ὀρϑῶς 

αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν δεόμεθα παρ᾿ ἐκεένων, ταῦτα 
αὐτοὺς αἰτεῖν; ΕΙΥ͂Θ. ᾿Αλλὰ τέ; Σ,Ώ. Καὶ αὖ τὸ 

διδόναυ ΔΕ ὧν ἐκεῖνοι ̓ τυγχάνουσι δεόμενοι παρ᾽ 
ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδωρεῖσθαι; οὐ γάρ 
που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη, δωροφορεῖν δἰ δ μὲ τῳ ταῦτα 

ΕἸ 

ὧν οὐδὲν δεῖται. ΕΥ̓͂Θ. ᾿4ληϑὴ λέγεις, ὦ Σώκρα- 

τες. ΣΏ. ᾿Ἐμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εὐϑύ- 
φρῦν, τέχνη ἡ ὁσιότης ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ 
ἀλλήλων. ΕΘ. ᾿Εμπορική, εἶ, οὕτως ἣδιόν σοι 
ὑγομάζειν. Σ,Ώ. .4λλ οὐδὲν ἡδιον ἔμοιγε, εἶ μὴς 
τυγχάνει ἀληϑὲς ὅν. φράσον δὴ μοι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς 
ϑεοῖς τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ ἡμῶν 

λαμβάνουσιν. ἃ μὲν γὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον. οὐδὲν 
γάρ ἐστιν ἡμῖν ἀγαϑὸν δ, τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν" 
ἃ δὲ παρ ἡμῶν λαμβάνουσι, τί ὠφελοῦνται; ἢ 
τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεκτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, 
ὥςτε πάντα τιὶ ἀγαθὰ παρ αὐτῶν λαμβάνομεν, 
ἐκεῖνοι δὲ παρ ἡμῶν οὐδέν; ΕΘ. 4λλ᾿ οἴει, ὦ 

«“ [ . Ἷ -. 5 -»“Σ΄ᾷ 

“Ζώκρατες, τοὺς ϑεοὺς ὠφελεῖσθαν ἀπὸ τούτων ἃ 
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. ἈΣΤῚ 23.» »γ 

παρ᾿ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ΣΩ. “ΔΑλλὰ τί δήποτ᾽ ἂν 
: δ 5 - »-»“ὦ -Ό 

εἴῃ ταῦτα, ὦ ΠΕὐϑὶ ὑ 00}, τι παρ ἡμῶν δῶρα τοῖς 
- ὟῪ 2) } 

ϑεοῖς; , ΕἼΘ. δ΄ οἴει ἄλλο, ἢ τιμὴ τὲ καὶ γέ- 
ἌΡΗΝ τὸ 29,2 ἕ -ι ρας, καὶ, ὃπε ρ ἐγὼ ἀρτν ἕλέγον, χῶρις; (5.2). 

ἘΠ ἢ ἌΣ . τ 
“κεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐϑύφρον, τὸ ὅσιον, 
9 ΡῚ ΡΝ Υ ΞΔ ᾿ ΡΣ ι “ - «-. 39 

(ἀλλ οὔχι ὠφέλιμον, οὐδὲ φίλον τοῖς ϑεοῖς; 1170, 
οὐμιαι ἔγωγε πάντων γὲ μάλιστα φίλον. ΖΣ.. Τοῦτο 

ἄρ᾽ ἐοτὲν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον τὸ τοῖς ϑεοῖς φι ἱλον. 

Ἡγῶ, ἰδ μο τὰ γε. ΧΙΧ. Σ ΣΏ. Θαυμάσῃ οὖν ταῦτα 
λέγων, ἐάν σοι οὗ λόγοι φαίνωνται μὴ μένοντες, ἀλλὰ 
βαδίζοντες, παὶ ἐμὲ αἰτιάσῃ τὸν Ζ)αίδαλον βαδίζον- 

9 

τας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὧν πολὺ γε τεχνικώτερος τοῦ 
εἰκιδάλου, καὶ κύκλῳ περιϊόντας ποιῶν; ἢ οὐκ αὖ» 
δνν Π δν 9." ἘΝ  Ψ «ς -Ὁ- ΤᾺ ὁ 8 ᾿ ΝῚ ΒῚ 

οϑαάνῃ ὃτι ὁ λόγος ημῖν περιελϑὼών, πάλιν εἰς ταὺ- 
« ' ει! : - 

τὸν ἤχει; μέμγησαι γάρ ποὺ ὅτι ἐν τῷ πρόσϑεν τό, 
ει χ ΠῚ Ἶ , 39 3 τ ὶ μα, ᾽ Γ 5 Σ 

τε ὁσίον και τὸ ϑεοφίλες οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ἐφάνῃ, αλλ 
Γη »ἷ 2 τ ὕ 

ἕτερα ἀλλήλων" ῃ οὐδὲ ἐερυισσίς ἘΕ7Ὸ. "ἔγωγε. 

ΣΙ, Νὺν οὖν οὐκ ἐννοεῖς ὅτι τὸ τοὺς ϑεοῖς φίλον, 

φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλο τι ἢ ϑεοφιλὲς γί- 
Β}Ὶ 57 Ξ Σ »ΞΣἍἮ }Ὰ 

γνεται; ἢ οὐ; ΕΘ. «Πανυ γε. .ΣΜ). Ουχοῦν ἡ 
ἊΩ 3 ἴω ε Α - }ὰ 3 - 

ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἰ τότε καλῶς, νῦν 
2 3 κ᾿ ’ τε 2έ κι 32γχ- 

οὐκ ὀρϑὼς τιϑεμεϑα. ΕΥ̓͂Θ. Ἔοικεν. «ΣΏ. ᾿Ξ 
- "»᾿“ωή »] ς - ᾽ ΣῚ ἰ Ν 

ἀῤχὴς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον τί ἐστι τὸ ὁσιον. ὡς 
2 ΠῚ « ; τ τὰ 53 

ἐγώ, πρὶν ἂν μάϑω, ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀποδειλιάσω., 
ΕΣ ᾿ ᾿ 5 3 ᾷ ᾿ 
ἀλλὰ μὴ μὲ ἀτιμάσης, ἀλλιὰ πιαντὸ τρόπῳ ττροςέχων 

- .«“ - 5 τ ᾿ ΑΓ ἢ “-“ 

τὸν γοῦν, τι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήϑειαν. οἱὐ- 
Ω " »» 32» 5 ’ ΠΡ α κ 3. ΕῚ 

οϑα γάρ, εἴπερ τις ἀλλος ἀνϑρώπον" καὶ οὐκ φε- 
3 ΕῚ τ ες ἵ Ἂ ᾽ν 2") 

τέος ἀφετέος εἰ, ὠςπερ ὃ Πρωτεὺς, πρὶν ἂν εἴπῃς: 



δ» 18, ἘΥΤΕΥΡΗΒΟ. 39 

εἰ γὰρ μὴ ἤδησϑα σαφῶς τό, τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνό- 

σιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀν- 

δρὸς ϑητὸς ἄνδρα πρεςβύτην πατέρα ΠΑΡ μι φό- 

"οὐ ἀλλὰ καὶ τοὺς ϑεοὺς ἂν πριν: παφακινδυ- 

νεύειν, μὴ οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸ ποιήσειας, καὶ τοὺς 

ἀγϑρώπους Πσχύνϑης. γῦν δὲ εὖ οἶδα ὅτι σαφῶς 

οἴει εἰδέναι τό, τε ὅσιον καὶ μή. εἰπὲ οὖν, ὦ βέλ- 

τιστε Εὐθύφρον, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὃ, τι αὐτὸ 

γῆ. Η70. Πἰςαῦϑις τοίνυν, ὦ Σώκρατες" γὺν 

γὰρ σπεύδω ποι, καί μοι ἀρὰ ἀπιέναι. Σ4). Οἷα 

ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε; ἀπὶ ἐλπίδος μὲ καται «βαλὼν με- 

γάλης ἀπέ ὉΧῇ, ἣν εἶχον 'ὡς παρὰ σοῦ μαϑῶν τά τε 

ὕσια καὶ μὴ, καὶ τῆς πρὸς ον γραφῆς ἀπαλ-᾿ 

λάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ τι συφὸς ἡδὴη παρ 

Εὐύϑύφρονος τὶ ϑεῖα γέγονα, καὶ ὅτι οὐκέτι ὑτι 

ἀγνοίας αὐτοσχεδιάζω, οὐδὲ καινυτομῶ περὲ αὐτὰ, 

καὶ δὴ καὶ τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον ὙΠ: 



ἀ0 ῬΡΙΑΊΤΟΝΙΒ Ῥ: 17. 8. ὃ, 

ΠΟ ΖΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 

) ἐὰν κυ θοων ᾿ 
, τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες -Ιϑηναῖοι, πεπόνθατε 

ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα" ἔγωγ᾽ οὖν καὶ 
. Ὁ ΡῚ “ ᾿ ζω) 

αὐτὸς ὑπ αὐτῶν ὀλίγου δεῖν ἐμαυτοῦ ἐπελαϑόμην- 
ΑΝ τρις ᾿ 5Ξ ΔῊ ΨΥ Ἔν 27 

οὕτω πιϑανῶς ἕλΕ,Όν. καίτοι ἀληϑὲς 78, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, οὐδὲν ερήκασι. μϑλιαῦαι δὲ αὐτῶν ἕν ἐθαύ- 

μασὰ τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο, ἐν ᾧ ἕλε- 
ο 2 - ᾿ 5. ἡ Δ Ἃς γον ὡς χρῆν εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ ἐμοῦ ἐξαπατηϑῆτε, 

ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνϑῆναι 
ει; 2 3 ω 3 2 ὁτι αὐτίκα ὑπ ἐμοῦ ἐξελεχχϑήσονται ἔργῳ, ἐπει- 
δὼν μηδ᾽ ὁπωςτιοῦν φύϊνωψαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό 
μοι ν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι" εἰ μὴ ἄρα 
δεινὸν καλοῦσιν αὐτοὶ λέ ὅγει», τὸν τἀληθῆ “λέγοντα. 

εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοέην ὁ ἂν ἔγωγε οὐ 
κατὰ τούτους εἶναι ὄήνοιθ, οὗτοι μὲν οὖν, ὥςπερ 
ἐγὼ ΠΝ οὐδὲν ἀληϑὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δὲ μου 
δ ΙΗ “τα, Ὲ δ ᾿) 9: Ἵ ; » “Ζ2{ ἀπουσέεσῦξ πὸ τὴν λησεν. οὐ μξντου μα ὦ, 
- 
» γ) ξὶ 2. “ἃδδὰ -Ὁ» Γ Υ 

ωὠνῦρες ϑηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, 

Ὶ 

εἰ 



ς. ἃ. ». 18,..Ὁ, ΑΡΟΘΙΘΟΟΘΙΑ 5006, 41 
ἰδ 5 ἱ ΟῚ ε ἈΠΟ ἷν 5. 
ὠὸπερ .ο:. τοὐτώ», δημάσί, τε καὶ ὀνόμασιν, οὐδὲ 

35.732 5ιιω δ 

κεκοσμημέγους, ἀλλ ἀχούσεσϑε δἰ φῆ λεγόμενα τοῖς 

ἐπιτυχοῦσιν ὁγόμασι. πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναν ἃ 
λέγω, καὶ νην ὑμῶν προςδοκησάτω ἄλλως. οὐδὲ 

Εν Ὁ -ὠᾳε 

γὰρ ἂν δήπον πρέπον, ὦ ΗΝ , τῇδε τῇ ηλικίᾳ, 
ε ϑδ, Γ- 5 ᾿ 
ὥςπερ μειροικέῳ πλάττοντι ΜΔ εἰς ὑμᾶς εἰςιέναι. 

" ᾿ 2! φ- 3 "Ὁ 

καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες .4ϑηναῖοι, τοῦτο 
ϊω ΄Ὁ Α - 32 -. ΠῚ 

ὑμῶν δέομαι καὶ πιιρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λό- 
5 ν Γ 9 ἀξ’ , 

Ὡ, ἀκοὐητέ μου ἀπολογουμένου, δι ὡνπερ εἴωϑα 
λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ καὶ ἐπὲ τῶν τραπεζῶν, ἵνα 

Πν ᾽ 
9 ͵ 

ὑμῶν οὗ πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἀλλοϑὲι, μὴτε ϑαυ- 

μάξειν, μήτε ϑορυϑεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γιὰρ οὗ- 
Ὁ 2 τ “ὉΗ ) Τ ἌΨ  “: 

τωσί" νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, 

ἕτη γεγονω)ς σελείω ἑβδομὴνκ ντα. ἀτεχνῶς οὖν ξένως 

ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥςπερ οὖν ἂν, εἰ τῷ ὄντι 
2) 

ξένος ἐτύγχανον ὧν, ξυνεγιγνώσκετε δήπου ἂν μοὶ, 
39 ω Ὁ“ Ἂ » 

εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τὲ καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον ἐν 
τ΄ Ἂν ι Ἃ Ὡ ΡΣ, ς ω- ᾿ 

οἵφπερ ἐτεϑράμμην" καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν» δέο- 
Ὥ ΄ Γ - τ "»-Ὡ 

μαν (δίκαιον, ὡς γὲ μοι δοκῶ); τὸν μὲν τρόπον τῆς 

λέξεως ἐᾷν" (ἴσως μὲν γάρ τὶ χείρων, ἴωως δὲ βελ- 
"Χ 7 3 «να -Ὁ Ὁ 

τίων ἂν εἴη) αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοτεεῖν, καὶ τούτῳ τὸν 
- Ν , ΡλῚ »ἫΣὌ 

γοῦν προςέχειν, εἰ δίκαια λέγω, ἢ μή. δικαστοῦ 
ι ι [χ] 5 Ι͂ εἰ ἘῚ « 

μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή" ῥήτορος δέ, τἀληϑῆὴ λέγειν. 

1{ πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἶμι ἀπολογήσασϑαι, 
ὠ ἌΙΨᾳ ̓ ϑηναῖον, ποὺς τὰ πρῶτά μου ψευδὴ κα- 

Ὰ ν ᾿ ΄ν λ ῳ Δ Α ὡ τηγορημένα, καὶ πρὸς τοὺς πρώτους κατηχύρους, 
ι ᾿ ᾿ Ἀ τ ς 

ἐπείτ δὲ πρὸς τὶ ὑστερον καὶ τοὺς ὑστέρους. ἐμοῦ 
᾿ Ἀ ᾿ ᾿ “ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς, καὶ πά- 
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"ν 

λαι πολλὰ ἤδη ἕτη, καὶ οὐδὲν ἀληϑὲς λέγοντες" οὕς 
ἐγὼ μᾶλλον οί βοῦμει 1) τοὺς ἀμφὶ νυτον, καίπερ 
ὄντας καὶ τούτους δεινοὺς. ἀλλ᾽ ἐκεῖγοι δεινότεροι, 

ὦ ἄνδρες, οὗ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παρα- 

λαμβάνοντες, ἔπειϑόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐ- 
δὲν ἀληθές" ὡς ἔστι τὶς Σωκράτης, ἀνὴρ σοφός, 
τό τὲ μετέωρα φοοντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα 

ἀνεζητηκώς, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. 
οὔτο!, ὦ ἄνδρες «᾿ϑηναῖοι ,» ταύτην τὴν φήμην κα- 
υϑν δι ῥδηῥνατε οὗ δεινοί εἶσ μον κατήγοροι. οὗ 
γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ 
εοὺς νομίζειν. ἔπειτα εἰσὶν οὗτοι οὗ κατη; γοροε 

πολλοὶ καὶ πολὺν ἤδη χοόνον κατηγορηκότες ἔτι 

δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὗ ὑμᾶς, ἐν 

ἢ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, πυΐδες ὄντες ἕνιοι ὑμῶν 
καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες, ἀπο- 
λογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι 

οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν " 
πλὴν εἴ τις κωμῳδιοποιὸς τυγχάνει ὧν. ὅσου δὲ φϑό- 
νῷ καὶ διαβολῇ χοώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειϑον, οἵ δέ, 
καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι, ἄλλους παὐλοφοϑαι οὗτου 

πάντες ἀπουώτατοί εἰσιν. οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαν 
οἷόν τ' ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυϑοῖ οὐδὲ ἐλέγξαι οὐδένα, 

ἀλλ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥςπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογού- 
μενόν τε καὶ ἐλέγχειν, μηδενὸς ἃ ἀποκρινομένου. ἀξιώ- 
σατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥςπερ ἐγὼ λέγω, διττοὺς μου 

τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν, τοὺς ἄρτι 

κατηγορήσαντας, ἑτέρους δέ, τοὺς πάλαι, οὗς ἐγ 
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3 2 γ 
᾽ 3 - 

τ Μῷ - 

λέγω" καὶ οἰήϑητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με 
Ὶ 4 - 

ἀπολογήσασθαι. καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείγων πρότερον 

ἠκούσατε κατηγορούντων, καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε 
- ἔπ 3 ᾽ Ὕ 2! 

τῶν ὕστερον. Ἀϊεν" ἀπολογητέον δὴ, ὦ ἀνδρες 
Ξ -- 

ἢ «ς Ὁ γ ’ 

᾿ϑηναῖοι, καὶ ἐπιχειρήτεον ὑμοὶν ἐξελέσθαι τὴν 
[4] « - ῳ 2, τ 

διαβολὴν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔχετε, ταύτην 
32 

᾿ ᾿ » }" 

ἐν οὑτωσὶ ὀλέγῳ χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν 
“Ὁ εἰ ᾿ ᾿ ΒΩ -Ὁ 

τοῦτο οὕτω γενέσθαι, εἰ τι ἄμεινον χαὶ ὑμῖν καὶ 

ἐμοί, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον. οἷ- 
᾿ 3 ἵν 3 ’ 

μαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανϑά- 

τ Ἢ [1 ι ω . - [9] ὥῷ 

νει οἷον ἐστίν. ὅμως δὲ τοῦτο μὲν ἴτω, ὑπὴ τῷ δῷ 

Γ ΡΣ ν , Ἐ Ἃ 5) γ᾽ Υ 

φίλον, τῷ δὲ νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογήτεον. {1 
2 ᾿ Ε ΕΞ. »-Ὕ ἐς ) ἯΣ τ᾿ 

ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς, τὶς ἢ κατηγορία ἐστίν, ἑξῆς 
ς ι 

« ν ον ὑπ 

ἢ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ἢ δὴ καὶ πιστεύων Δ]έλυτός μὲ 

ὙΈΨΡΉΡ: ἦν πὴ, Ζὐ τὴ τὰν Κι πὸ δὲν ένονπτὲ 
ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταντὴν. εἰξν" τὸ δι) λέγοντες 

“2 Ἐ Π « ΕῚ ξ 

διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὠςπεὸ οὐν κατηγύθῶν 

τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἐναγνῶναεα ὑτῶν " ΣΏΩΚΡΑΤΗ͂Σ 

ΑΟΙΚΕΙ͂ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΙΑΖΕΊΑΑΙ ΖΜΎ ΖΝ ΤΑ 

ΤΊΣ πὸ ΤῊΣ ΚΑΙ Τά ἘΠΟΥΡΑ͂ΝΙΑ, “41 

ΤΟΝ ΗΤΤΏ ΦΟΙΓΟΝ ΚΡΕΙΓΤΓΏ ΠΟΙΩ͂Ν, ΚΑΩ͂Ι 

ΔΛΛΟΥ͂Σ ΤΑΥ͂ΤΑ ΔΙΔΆΣΚΩΝ, τοιαύτη τίς ἐστι. 
ως ι ς » Ἂ, 3 ΜΝ: Δ 3. ον ᾿ ΤῊΝ 

τοιαῦτα γὰρ ἕωρατε καὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ριστοφάνους 
’ - ! ; ἀπ ᾿ 

κωμῳδίᾳ, «Σωχράτην τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, φιά- 
, 9 ΠῚ Ὁ Ν ἤν ᾿ ᾿ " 

σκοντά τε ἀεροβατεῖν, καὶ αἀλλὴν πολλὴν φλυαρίαν 
- τ ᾽ ς ϑ' οἵ 27 ' 7 

φλυαροῦντα " ὧν» ἐγῶ οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν 
Γ . “"- Ἁ ε 3 ε ν, ι 

πέρι ἐπιίίω. καὶ οὐχ οἰς ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαὺ- 
) ᾿ Υ̓ Ν -Ὗ 

τὴν ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός 
3 ι Ὕ οἱ ς " 

, 

ἐστι, μήπως ἐγὼ ὑπὸ ἹΠελίτου τοσαύτας δίκας φεὺ- 
: ᾽ Ἵ 

9 
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γοιμι. ἀλλὰ γάρ μοι τῶν τοιούτον, ὦ ἄνδρες 48η- 
γαῖοι, οὐδὲν μέτεστι" μάρτυρας δ᾽ αὖ ὑμῶν τοὺς 
πολλοὺς παρέχομαι, κοὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδά- 

σἈεὺν» τῈὲ καὶ φροῦξ “Ἔν ὅσοι ἐμοῦ πῶποτε (ἄν ὐφώρονς 

διαλε ἑγομένου. πολλοὺ δὲ ὑμῶν οἵ τοιοῦτοί εἰσι. 
φράξετε οὖν ἀλλήλοις, εἰ πώποτε ἢ σμικρὸν ἢ μέγα 

ἤκουσὲ τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγο- 
μένου" καὶ ἐκ τούτου γγνώσεσϑε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ 
καὶ τἄλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἵ πολλοὶ λέγουσιν. 1Υ͂. ἀλλὰ 
γὴρ οὔτε τούτων οὐδὲν ἐστιν" οὐδὲ γ᾽ εἴ τινος ἀκη- 
κόατε ὡς ἐγὼ αἰδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους, καὶ 
χρήμι στὰ πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές. ἐπεὶ καὶ 
τοῦτο γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶγαι, εἴτις οἷός τ᾽ εἴη 
παιδεύειν ἂν ϑρώπους,. ὥςπερ Γοργίας ὃ «Δεοντῖνος, 
καὶ Πρόδικος ὃ Κεῖος, καὶ Ἱππίας ὃ ̓ Πλεῖος. τοὺ- 

τῶν γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστιν ἰὼν εἰς 

ἑκάστην τῶν πόλεων, τοὺς γέους, οἷς ἔξεστι τῶν ξαυ- 

τῶν πολιτῶν προῖκα ξυγνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, τού- 
τους πείϑουσι τὰς ἐκείνων ξυγουοίας ἀπολιπόντας, 

σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντας, καὶ χάριν προςεὺ- 
δέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνὴρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε 
σοφύς, ὃν ἐγὼ ἡσϑόμην ἐπιδημοῦντα. ἔτυχον γὰρ 
σιροςελϑὼν ἀνδρὶ ὃς τετελέχει χρήματα σοφισταΐς 

πλείω ἢ ξύμπαντες οὗ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ ̓ Ἱππονέκο υ. 

τοῦτον οὖν ἀνηρόμην (ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο υἱέε}" ὦ 
Καλλία, ἦν δ᾽ ἐγὼ, εἰ μὲν σου τὼ υἱέε πώλω ἢ 
μόσχω ἐγενέσθην, εἴγομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λα- 
βεῖν, καὶ μισϑώσασϑαι, ὃς ἔμελλεν αὐτὼ καλὼ 
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κἀγαϑὼ ποιήσειν τὴν προφήχουσαν ἀρετήν" ἣν δ᾽ 
ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν - γῦν δ᾽ 
ἐπειδὴ ἀνϑρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπι- 
στάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς τῆς ἄνγϑρω- 
πίνης τε καὶ πολιτικῆς ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι γάρ 
σε ἐσκέφϑαι, διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν. ἔστι τις, 
ἔφην ἐγὼ, ἢ οὔ; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Τίς, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ ποδαπός; καὶ πόσον διδάσκει; Ἔνηνος, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν. καὶ ἐγὼ 
τὸν Ἔσνηνον ἐμαπάρισα, εἰ ὡς ἀληϑῶς ἔχοι ταύτην 
τὴν τέχνην, καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκοι. ἔγωγ᾽ 
οὖν καὶ αὐτὸς ἐκολλυγόμην τὸ καὶ ἡ βρυνόμην ἄν, εἰ 

ἡπιστάμην ταῦτα. ἀλλ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄν- 
δρὲς ᾿4ϑηναῖοι. Ὗ. ὑπολάβοι ἂν οὖν τις ἴσως" ἀλλ᾽, 

ΦΉΣ Σώχρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; πόϑεν αἵ 

διαβολαί σοι αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ 
γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον ΠΟ ΠΡΟΣΡΕ Ὸ ΔΣΤΟΝ, 

ἔπειτα τοσαύτη φήμη τὲ καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή 
τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οὗ πολλοί. ὍΠΗ οὖν ἡμῖν, τὲ 
ἐστιν, ἵνα μὴ καὶ ἡμεῖς περὲ σοῦ αὐτουχεδιάζωμεν. 
Ταυτί μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὃ λέγων" κἀγὼ ὑμῖν 
πειράσομαι ἀποδεῖξαι, τί ποτ ἐστὶ τοῦτο ὃ ἐμοὶ πε. 
ποίηκε τό, τὲ ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή" 
καὶ ἴσως μὲν δόξω τιοὴν ὑμῶν παίζειν" εὖ μέντοι 
ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐρό. ἐγὼ γὰρ, ὧ 

ἄνδρες “ϑηναῖοι, δὺ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ διὰ σοφέαν τινὰ 

τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; 
ὕπερ ἐστὸν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία, τῷ ὄντι γὰρ κιν- 
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δυνεύο ταύτην εἶναι σοφός" οὗτοι δὲ τόχ ἂν, οὗς 
ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν 
σοφοὶ εἶδν, ἢ οὐκ ἔχω, ὕ, τὰ λέγω. οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε 

αὐτὴν ἐπίσταμαι" ἀλλ᾽ ὅςτις φησί, ψεύδεταΐ τε καὶ 
ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. Καὶ μοι, ὦ ἄνδρες 4ϑη. 
γναῖοι, μὴ ϑορυβήσητε μηδέν, ἂν δόξω τι ὑμῶν μέγα 
λέγειν. οὐ γὲρ ἐμὸν ἐρὼ τὸν λόγον, ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ 
εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, 

εἰ δὴ τις ἐστὶ σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέ- 
δοιθοι τὸν ϑεὸν τὸν ἐν “Ζελφοὶς. Σοϊρεφῶνεῦ γὰρ 
ἰστε δήπου" οὗτος ἐμὸς ἑταῖρος ἢν ἐκ νέου, καὶ 

ὑμῶν τῷ πλήϑει ἑταῖρός τε χαὶ ξυνέφυγε τὴν φυ- 

γὴν ταύτην, ̓ καὶ μεϑ' ὑμῶν κατῆλϑε. χαὶ ἴστε δὴ 

οἷος ἣν ὃ Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἕφ᾽ ὃ, τι δομήσειε. 
ἐαὸ δήποτε καὶ εἰς Ζελφοὺς ἐλϑὼν, ἐτόλμησε τοῦτο 
μαντεύσασθαι" καὶ ὅπερ λέγω μὴ ϑορυβῆτε, ὦ ἄν- 
δρες" ἤρετο γιὲρ δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν 
οὖν ἡ Πυϑία μηδένα σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι 
ὃ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖ- 
γος τετελεύτηκε. ΥἹ. Σκέψασθε δὴ ὧν ἕκενα ταῦτα λέ- 
γὼ" μέλλω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν, ὅϑεν μοιὴ διαβολὴ γέ- 
γονεν. τοῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας, ἐνεθυμούμην οὑτωσί" 
Τί ποτε λέγει ὁ ϑεύς; ; καὶ τί ποτεαιϊνέττεται; "ἐγὼ γὰρ 

δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν, 
τί οὖν ποτε λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ 
δήπου ψεύδεταί γε" οὐ γὰρ ϑέμις αὐτῷ. καὶ πο- 
λὺν μὲν χρόνον ἠπόρουν τί ποτε λέγεν" ἔπειτα μόλις 
πάγυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόμηνγ. 
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ΕΥ "»“-Ὃ Υ̓͂ κ᾿ ς 

ἦλθον ἐπί τιῦὰ τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς ἔγν- 
ταῦϑα, εἴπερ που, ἐλέγξω» τὸ μαντεῖον, καὶ ἃπο- 

οὉὋ τ -Ὁ τ 

φανῶν τῷ χρησμῷ, ὅτι οὗτος γέ μου σοῳ ώτερος: σὺ 
" ἐμὲ ἔφησδα. διασχοπῶν οὖν τοῦτον, ᾿ ὀνόματι γὰρ 
ΣΝ 

ὑδὲν δέομαι λέγειν" ἣν δὲ τις τῶν πολιτικῶν, πρὺς 
ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιονυτονί τι ἔπιϑον, ὦ ἄνδρες. Ζ8η- 

γαῖον") καὶ διαλ ἐχόμενος αὐτῷ, ἔδοξε μοι οὗτος ὁ 
αὐ 5 

ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τὸ πολλοῖς ἂν- 
᾿ , ας Ὁ ΠῚ 3 ΕΥ Ψ“ 

ϑροώποις, καὶ μάλιστα ξαυτῷ, εἶναι δ΄ οἵ. κᾷπειτα 
2. “ τ! , “ 

ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι, ὁτι οἴοιτο, μὲν εἶναι σο- 
"" ΒῚ ᾿ 

φὸς, εἴη δ᾽ οὔ, ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ τε ἀπηχϑ όμην, 
καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων. πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν 

[7] Π ι 

ἀπιὼν ἐλο) γιξόμην, ὅτε τούτου μὲν τοῦ ἀνϑρώπου 
ἐγὼ σοφώτερός εἶμι. χινδυνεύει μὲν γὸὺρ ἡμῶν οὐδέ- 

ΣΧ 

τερος οὐδὲν χαλὸν οὐδ ἀγαϑὸν εἰδέναι" ἀλλ οὗτος 

μὲν οἴεταί τι εἰδέναι, οὐκ εἰδώς" ἐγὼ δὲ, ὥςπερ 

οὖν οὔκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι. ξοιχα γοῦν τούτου 78 
σμικρῷ τινὶ αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ 
Ἵν 3τιὦὰι 5) ϑ , 2 Ὁ ψ Ὁ ,99 32. 

οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. ἐγντεῦϑεν ἐπ αλλον τα 
τῶν ἐχείγου δοκούντων» δυιρι πάρος εἰγαν" καί μοι 
ταὐτὸ ταῦτα ἔδοξε. καὶ ἐνταῦϑα κακείν ῳ καὶ ἄλλοις 

πολλοῖς ἀπηχϑόμην. ΜΠ. μετὰ ταῦτα οὖν ᾿ιδὴ ἐφε- 
ξῆς ἤΐα, αἰσῶ ἀγάμενος μὲν καὶ λυπούμενος, καὶ δεδιὼς 
εἰ! ΕῚ ( ; νεῖν Ἂν δ ὁ 3 - 9 τ 

ὅτι ἀπηχϑανόμην" ὁμῶς δὲ ἀγαγκοῖον ἐδόκει εἶναι, 
Ὁ » ἦ -“΄Ὁ Ἷ 

τὸ τοῦ ϑεοῦ περὶ πλείστον ποιεῖσϑαι, καὶ ἴεγαι, 
ΑΝ ῳ . 

σκοποῦντι τὸν γρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τοὺς 
Ν .“ 3 " ν, σ ΤΥ ν 

τι δοκοῖντνας εἰδέναι. καὶ νὴ τὸν Κύνα, ὦ ἀνδρες 

᾿4ϑηναῖοι, (δεῖ γὰρ πρὸς ὑμῶς τἀληϑὴ λέγει»), μὴ Αϑηναῖοι, (δεῖ γὰρ πρὸς ὑμάς τἀληϑῆ λὲγει»)}1 μὴν 
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ἐγὼ ἕπαϑόν τι τοιοῦτον. οἵὗὨ μὲν μάλιστα εὔδοκι- 
μοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλέγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς 
εἶναι, ζητοῦντι κατὰ τὸν ϑεόν" ἄλλοι δέ, δοκοῦντες 

φαυλότερον, ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρο- 

γίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπειδεῖξαι, 
ὥςπερ πόνους τινὰς πονοῦντος, ἵνα μοι καὶ ἀγέλεγ- 

κτος ἢ μαντεία Ἡρωὲν μετ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς 

ηΐα ἐπὶ τοὺς ποιητάς, τοὺς τὲ τῶν τραγῳδιῶν καὶ 
τοὺς τῶν διϑυράμβων, καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦϑα 
ἐπὶ αὐτο ὡρῷ καταληψόμενος ὁ ἐμ ταὐτὸν ἀμαϑὲ στέρον 
ἐχείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων οὖν αὐτῶν τιὶ ποιήμα- 
τα, ἃ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσϑαι αὐτοῖς, 
ΛΕ ΥΝ ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα τι καὶ μαν- 
ϑθάνο: μι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν, 

οᾧ ἄνδρες, τἀληθῆ" ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς ἕπος γὺρ 
εἰπεῖν, ὀλέγου, αὐτῶν ἅπαντες οἵ πορόντεξ' ἂν βέλτιον 
ἐλέγον περὶ ὦ» αὐτοὶ ἐπὲποιήχεδὰν. ἔγνων. οὖν αὖ 

καὶ περὴ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ 
ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσειτι»), καὶ ἐνθ ουσιάζ ζοντες, 
ὥςπὲρ οἱ ϑεομάντεις καὶ οἱ γρησμῳδού, καὶ γὰρ οὗτοι 
λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέ- 
γουσι" τοιοῦτον» τί μοι ἐφάνησαν πάϑος καὶ οἱ ποιη- 
ταὶ πεπονῦ τες" καὶ ἅμα βσϑόμην αὐτῶν διὺ τὴν 
ποίησιν οἰομένων καὶ τἄλλα σοφωτάτων εἶναι ἀνϑρώ- 

πων, ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπήϊα οὖν καὶ ἐντεῦϑεν, τῷ αὐτῷ 
οἰόμενος περιγε; γονέναι, ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. γΠῚ 
Τελευτῶν οὖν ἐπὲ τοὺς γεϊψοτεν να: ἤϊα. ἐμαυτῷ ) γἂρ 

ξυνήδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ, ὡς ἔπος εἰπεῖν" τούτοις 
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δέ γ᾽ ἤδειν ὅτι εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταμέ- 
»ους, καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐψεύσϑην, ἀλλ ἡπίσταν- 
τὸ ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην, καὶ μου ταύτῃ σοφώτεροι 
ἦσαν. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες ̓ ϑηναῖοι, ταὺτόν μοι ἔδοξαν 

ἔχειν ἁμάρτημα, ὅπερ καὶ οἱ ποιηταὶ καὶ οἵ ἀγαϑοὶ 
δημιουργοί. διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσθαι, 
ἕκαστος ἠξίου καὶ τἄλλα τὰ μέγιστα σοφώτατος εἶναι" 
καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πλημμέλεια ἐκείγην τὴν σοφίαν 
ἀπέκρυπτεν. ὥςτε μὲ καὶ αὐτὸν ἀνερωτᾷν ὑπὲρ τοῦ 
χρησμοῦ, πότερα δεξαίμην ὧν οὕτως ὥςπερ ἔχω ἔχειν, 
μὴτε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐκείνων σοφίαν, μήτε ἀμαϑὴς 

τὴν ἀμαϑίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. 
' ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χφῆσ, μῷ, ὅτι μοι λυ- 
σιτελεῖ, ὥσπερ ἔχω ἔχειν. ΓΧ. ᾿Εκ ταύτης δὴ τῆς ἐξε- 
᾿τίσεως, ὦ ἄνδρες Αϑηναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχϑει αἱ μοι 

γεγόνασι, καὶ οἷαι χαλεπώτατον καὶ βαρύταται" ὥςτε 
“πολλὲς διαβολὰς ᾿ἀπὶ αὐτῶν γεγονέναι" ὄνομα δὲ 
τοῦτο λέγεσϑαι σοφὸς εἶγαι. οἴονται γάρ με ὃ ἑκάστο- 
τε οἱ παρόντες, ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφόν, ἃ ἂν ἂλ- 
λον ἐξελέγξω" τὸ δὲ κινδυνεύει, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, 

τῷ ὄντι ὃ ϑεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ 
“τοῦτο λέγειν, ὃτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς 
ἀξία ἐστὶ καὶ οὐδενός. καὶ φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ λέγειν 
τὸν Σωκράτην, προςκεχρῆσθαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, 
ἐμὲ παρφάδει) μα ποιούμενος, ὥςπερ ἂν εἴποι" ὅτι 

͵ οὗτος ὑμῶν, ὦ ἄνϑρωποι, σοφώτατός. ἐστιν, ὕςτίς, 
᾿ ὥςπερ “Σωκράτης, ἔγνωκεν, ὅτι οὐδενὸς ὦ ἀξιός ἐστι τῇ 
᾿ ἀληϑείᾳ πρὸς σοφίαν. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν 

Ῥπμλτο ΑΡοῚ.. 8006. 1..} 
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περιϊὼν ἐπιξητῶ καὶ ἐρευνῶ, κατὰ τὸν ϑεόν, καὶ τῶν 
ἰστῶν καὶ τῶν ξένων ἂν τινὰ οἴωμαι σοφὸν εἶναι" 
χαὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ ϑεῷ βοηθῶν ἐνδείκνυ- 
μαι, ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχο- 

λίας, οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαΐ μοι σχολὴ γέγο- 
γεν ἄξιον λόγου, οὔτε τῶν οἰκείων" ἀλλ᾽ ἐν πενίᾳ 

μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ λατρείαν. Χ. Πρὸς δὲ 
τούτοις, οὗ νέοι μοι ἐπακολουϑοῦντες, οἷς μάλιστα 
σχολὴ ἐστιν, οἱτῶν πλουσιωτάτων, αὐτόματοι, χαίρου- 
σιν ἀκούοντες ἐξελεγχομένων τῶν ἀνθρώπων" καὶ 
αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν 

ἄλλους ἐξετάζειν. κἄπειτα, οἶμαι, εὑρίσκουσι πολλὴν 
ἀφϑονίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι τι τῶν ἀνϑρώπων, 
εἰδότων δὲ ἢ ὀλέγα ἢ οὐδέν. ἐντεῦϑεν οὖν οὗ ὑπ αὖ- 
τῶν ἐ ξεταξόμενου ἐ ἐμοὶ ὀργίξονται , οὐκ αὐτοῖς" καὶ 
λέγουσιν, ὡς Σωχράτης τίς ἐστι μιαρώτατος, καὶ δια- 
φϑεέρει τοὺς νέους. καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ ὅ, 

τι ποιῶν, καὶ ὃ, τι διδάσκων, ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰς 
πεῖν, ἀλλ ἀγνοοῦσιν" ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, 
τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα 
λέγουσιν, ὅτε τιὶὶ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ζητεῖ, καὶ 
ϑεοὺς μὴ νομίζει, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖ, 

τὰ γὼρ ἀληϑῆ, οἴομαι, οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι 
κατάδηλοι γίγνονται προςποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰ- 
δότες δὲ οὐδὲν. ἅτε οὖν, οἶμαι, φιλότιμοι ἃ ὄντες καὲ 
σφοδροὶ καὶ πολλοὶ, καὶ ξυντεταγμένως καὶ πιϑανῶς 
λέγοντες περὶ ἐμοῦ, ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὦτα, καὶ 

πάλαι καὶ γῦν σφοδρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τοὑτων καὶ 
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Ἡέλιτός μὸν ἐπέθετο καὶ 'νυτος καὶ ““ύκων" ἹΜΠέ-᾿ 
λυτος μέν, ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχϑόμενος" Ἄνυτος δέ, 
ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν " «Δὑκων δέ, 
ὑπὲρ τῶν ῥητόρων. ὥςτε, ὅπερ ἐγὼ ἀρχόμενος ἔλε- 
γον, ϑαυμάζοιμ ἂν, εἰ οἷός τ᾿ εἴην ἐγὼ ὑμῶν ταύτην 
τὴν διαβολὴν ἐξελέσϑαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ χοόνῳ, οὕτω 
πολλὴν γεγονυῖαν. Ταῦτά ἐστιν ὑμῖν, ω ἄνδρες 4ϑη- 
γαῖοι, τἀληϑῆ: καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν 
ἀποχρυψάμενος ἐγὼ λέγω, οὐδὲ ὑποστειλάμενος" καί: 
τοι οἶδα σχεδόν, ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχγϑάνομαι. ὃ 
καὶ τεκμήριον, ὅτι ἀληϑῆ λέγω, καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἢ 
διαβολὴ ἡ ἡ ἐμή, καὶ τὰ αἴτια ταῦτά ἐστι. καὶ ἐάν τε 
νῦν, ἐᾶν τε αὖϑις ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. 

περὶ μὲν οὖν ὧν οἵ πρῶτοϊ μου κατήγοροι κατηγόρουν, 
πε ἔστω ἱκανὴ ἡ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς. ΧΙ. Πρὸς δὲ 
Μέλιτον, τὸν ἀγαϑὸν καὶ φιλόπολιν, ὡς φησι, καὶ 
τοὺς ὑστέρους, μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογήσα- 
σϑαι. αὖϑις γὰρ δή, ὥςπερ τοὑτων ἑτέρων. ὄντων 
κατηγόρων, λάβωμεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχε! 
δὲ ὧδέ πως" «Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν, τοὺς τὸ νέους 

διαφϑείροντα, καὶ ϑεοὺς, οὖς ἢ πόλις νομίζει, οὐ 

νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλη- 
μὰ τοιοῦτόν ἐστι. τούτου δὲ τοῦ ἐγπλήματος ἕν ἕκα- 
στον» ἐξετάσωμεν. φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν 
μὲ διαφϑείροντα. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες “᾿Ιϑηναῖοι, ἀδι- 
κεῖν φημὶ Πϊέλιτον, ὅτι σπουδὴ χαριεντίζεται, ὅᾳ- 
δίως εἰς ἀγῶνας καϑιστὰς ἀνθρώπους, περὶ πρὰγ- 

μάτων προςποιούμεγνος σπουδάζειν καὶ κήδεσϑαι, 

Ὅ 2 
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ὧν οὐδὲν πώποτε τούτῳ ὑμέλησεν. ὡς δὲ τοῦτο οὕτως 

ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. ΧΗ. Χαί μοι 
δεῦρο, ὦ Πέλιτε, εἰπέ" Ἄλλο τιὴ περὶ πλείστου ποιῇ, 
ὅπως ὡς βέλτιστοι οἵ νεώτεροι ἔσονται; Ἔγωγε. Ἴϑι δὴ 

γὺν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ; δῆλον 
γὰρ ὅτι οἶσϑα, μέλον γέ σοι. τὸν μὲν γὼρ διαφϑ εἰ- 
ροντοι ἐξευρών, ὡς φής, ἐμὲ εἰςάγεις τουτοισὶ καὶ 

νυ! γορεῖς τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντι τᾶ, ἴϑι, εἰπέ, 

καὶ ᾿μήνυσον αὐτοῖς τίς ἔστιν». -- ὁρᾷς, ὦ ΠΠέλιτε, ὅτι 

σιγᾷς, καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καΐτοι οὐχ αἰσχρόν σοι 
δοκεῖ εἶναι, καὶ ἱκαγὸν τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, 
ὕτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν; -- ἀλλ᾽ εἰπέ, ὦ ἀγαϑὲ, τίς 

αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ; Οἱ νόμοι. .4λλ᾿ οὐ τοῦτο 
ἐρωτῶ, ὠ πω χήν ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅςτις πρῶ- 

τον παὶ αὐτὸ τοῦτο οἷδε, τοὺς γόμους; Οὗτοι, ὦ Σώ- 
κρατες, οὗ δικασταί, Πῶς λέγεις, ὦ Μέλιτε; οἵδετοὺς 

ἕους πυμιδεύειν οἷοί τὸ εἰσὺ καὶ βελτίους ποιεῖν ; 
"Μάλιστα. Πότερον ἅπαντες; ἢ οἵ μὲν αὐτῶν, οἵ δ᾽ 
οὔ; Ἅπαντες. Εὐγε, νὴ τὴν Ἥραν, λέγεις, καὶ πολλὴν 

ἀφϑονίαν τῶν ὠφελούντων. τέ δὲ δή; οἵδε οἱ ἄχροα- 

ταὶ βελτίους ποιοῦσιν, ἢ οὔ; Καὶ οὗτοι. 1ἰ δὲ οἵ 
βουλευταί; Καὶ οἵ βουλευταί. .1λλ᾽ ἄρα, ὦ χάέλιτε, 
μὴ οἵ ἐν τὴ ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιασταὶ διαφϑείρουσι τοὺς 
γεωτέρους; 1) κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; 
Καὶ ἐκεῖνοι. Πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, ᾿Ιϑηναῖοι κα- 
λοὺς κἀγαϑοὺς ποιοῦσι, πλὴν ἐμοῦ" ἐγὼν δὲ μόνος 
διαφϑείρω. οὕτω λέγεις; Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. 
ΤΙολλὴν γέ μου κατέγνωκας δυςτυχίαν. καέ μοι ἀπό- 
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κριναι" ἢ καὶ περὶ ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔγειν; οἵ 
μὲν βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς ἅπαντες ἄγϑρωποι 

εἶναι, εἷς δέ τις ὃ διαφϑείρων; ἢ τοὐναντίον τούτου 
πᾶν, εἷς μὲν τις ὃ βελτίους γε οἷός τε ὧν ποιεῖν, ἢ] 

πάγυ ὀλίγοι, οἵ ἱππιπκοί" οἵ δὲ πολλοί, ἐάν περ ξυνῶ- 
σι καὶ χρῶνται ἵπποις, διαφϑείρουσιν ; . οὐχ οὕτως 

ἔχει, ὦ Πλέλιτε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπιάν- 
τῶν ζώων; πάντως δὶ ποῦ, ἐάν τε σὺ καὶ ἄνντος μὴ 
φῆτε, ἐάν τε φῆτε. πολλὴ γὰρ ἂν τις εὐδαιμονία εἴη 
στερὶ τοὺς νέους, εἰ, εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφϑείρει, 

οἱ δὲ ἄλλοι ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γὰρ, ὦ Πέλιτε, ἱκανῶς 

ἐπιδείκγυσαι, ὅτι οὐδεπώποτε ἐφ ρόντισας τῶν γέων" 
καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν 
σοι μεμέληγρκδ περὺ ὧν ἐμὲ εἰρύγεις. ΧΗ]. Ἔτι δὲη ἡμῖν 
εἰπὲ ὦ πρὸς ΣᾺ Ἰέλιτε, πότερόν ἐστιν οἰκεῖν ἄμει- 

γον ἐν πολέταις χρηστοῖς, ἢ πονηροῖς; -- ὦ τῶν ἀπό- 
κριγαν" οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ οἱ μὲν 
πογηροὶ ἀεὶ κακόν τι ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω 
ἑαυτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν τι; Πάνυ γε. 
Ἔστιν οὖν ὅςτις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυγόντων βλά- 
πτεσϑαι μᾶλλον ὠφελεῖσϑαι; -- ἀπόκριναι ὦ ̓γαϑέ. 
καὶ γὰρ ὃ νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσϑ'᾽ ὅςτις 
βούλεται βλάπτεσθαι; Οὐ δῆτα. Φέρε δὴ πότερον 
ἐμὲ δἰςάγεις δεῦρο ὡς διαφϑείροντα τοὺς γέους, καὶ 
τούτους πογηροτέρους ποιοῦντα, ἑκόντα ἢ ἄκοντα; 
“Εκόντα ἔγωγε. Τί δὴ ποτ᾽, ὦ Πἥξῥλιτε, τοσοῦτον σὺ 
ἐμοῦ σοφώτερος εἶ, τηλικούτου ὄντος τηλικόςδε ὦν, 
ὥςτε εὖ μὲν ἔγνωκας, ὅτι οἱ μὲν κακοὶ κακόν τι ἐρ- 
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γάζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, οἵ δὲ 
ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν τι" ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας 
ἥκω, ὥςτε καὶ τοῦτο ἀγνοῶ, ὅτι ἐάν τινα μοχϑηρὸν 
ποιήσω τῶν ξυνόγτων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ; ὧςτε τοῦτο τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, 
ὡς φὴς σύ; ταῦτα ἐγώ σοε οὗ πείϑομαι, ὦ Μέλιτε, 
οἶμαι δὲ οὐδὲ ἄλλων ἀνϑρώπων οὐδένα" ἀλλὰ ἢ) οὐ 
διαφϑείρω, ἢ διαφϑείρω ἄκων. ὥςτε σὺ γε κατ᾽ ἀμ- 
φότερα ψεύδῃ. εἰ δὲ ἄκων διαφϑείρω, τῶν τοιούτων 
καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰςάγειν 
ἐστίν, ἀλλ ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουϑετεῖν. 
δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν μάϑω, παύσομαι ὅγε ἄκων ποιῶ. 
σὺ δὲ ξυγγενέσϑαι μέν μοι καὶ διδάξαι ἔφυγες, καὶ 
οὐκ ἠϑέλησας" δεῦρο δὲ εἰςάγεις, οἵ γόμος ἐστὲν 

εἰςάγειν τοὺς κολάσεως δεομένους, ἀλλ᾽ οὐ μαϑή- 

σεως. ἀλλὰ γάρ, ὼ ᾧ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, τοῦτο μὲν δῆ- 

λον ἢ δη ἐστὲν ὃ ἐγὼ ἔλεγον, δτιπηελίτῳ τούτῳ οὔτε μέγα 
οὔτς σμικρὸν πώποτεἐμέλησεν. ΧΊΥ Ὅμως δὲ δὴ λέγε 
ἡμῖν, πῶς με φῇς διαφϑείρειν, ὦ ἱΜμέλιτε, τοὺς γεωτέ- 
ρους" ἢ δῆλον ὃ ὅτε κατὰ τὴν γραφήν, ἣν ἐγράψω, 
“ϑεοὺς διδάσκοντα μὴ γομέζειν, οὗς ἡ πόλις γομέζει, 
ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά; οὐ ταῦτα λέγεις ὅτι διδά- 
σχὼν διαφϑείρω, ; Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ταῦτα λέ- 
χω. Πρὸς αὐτῶν τοῖψυν, ὠ ἹΜέλιτε, τούτων τῶν θεῶν, 
ὧν νῦν ὃ λόγος ἐστὶν, εἰπὲ ἔτι σαφέστερον καὶ ἐμοὶ καὶ 
τοῖς ἀνδράσι τουτοισί. ἐγὼ γὼρ οὐ δὑναμὰι μαϑεῖν, 
πότερον λέγεις, διδάσκειν μὲ νομίζειν εἶναι τινὰς 
θεοὺς (καὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω εἶναι ϑεοὺς, καὶ οὐκ 
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εἰμὶ τοπαράπαν ἄϑεος, οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ ἡ οὐ μέν- 
« 

δε Ν 2 

τοι οὔςπερ γ8 ἢ πόλις, ἀλλ᾽ ἑτέρους, καὶ τοῦτ 

2 -Ὁ ἡ 
! 

ἔστιν ὃ μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους" ἢ παντάπασί μὲ 

᾿ » , τ ἤ 4 Υ͂ 2 ῳ 

φὴς οὔτε αὐτὸν νομίζειν ϑεοὺς, τους τὲ ἄλλους ταῦ- 

[2 
- 

9 

τα διδάσκειν. Ταῦτα λέγω, ὡς τοπαράπαν οὐ γο- 

μίξεις ϑεοὺς.  ϑαυμάσιε Μέλιτε, ἱνατί ταῦτα 

, ς" Ὁ) 2 «".ν ΄ 3, Υ̓͂ Ξ 

λέγεις; οὐδὲ ηλίον, οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω εἶναι 
- Ἷ 

2  Υ 

ϑεούς, ὥςπερ οἵ ἄλλου ἀνϑρωποῦ; Μὸὼ ΖΔ, ὦ ἂν- 

δρες δικασταί: ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον, λίϑον φησὶν 

εἶναι, τὴν δὲ σελήνην, γῆ». ᾿μναξαγόρου οἴεν κα΄ 
ὯΣ “. 

«; 
-, 

τηγορεῖν, ὦ φίλε Μέλιτε. καὶ οὕτω καταφθρογεις 

τῶνδε, καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, 
- 32 ΒῚ ἵ “ 4. 2 Υ φ ἴω} 

ὥςτε οὐκ εἰδέναι, ὅτι τὰ «ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ 

λ » ν᾿ ἰ μῶν -Ὁ λό Ν δὴ χη 6 

Κλαζομενίου γέμει τουτῶν τῶν ΛΟΥγΩΨ. καὶ δὴ καιοῦ 

2 

εἰ 
᾿ 

γέοι ταῦτα παρ ἐμοῦ μανϑάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, 

εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχήστρας πρια- 

μένοις, Σωκράτους καταγελᾷν, ἐὰν προςποιῆται 

- “ Φ » ΝῪ [4] 32 3» ΕῚ 3 

ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὺ ουτῶς ἀτοπὰ ὕντα. ἀλλ 

“ 4 ᾽ ε ῃ - ς᾽ ῳ Ι 

ὦ πρὸς 4)ιός, οὕτωσι σοι δοκῶ οὐδένα. νομίζειν ϑεὸν 

- 3 [ ι ᾽ 3.32 64 - Ω 

εἶναι; Οὐ μέντοι μὰ 4] α, οὐδ᾽ ὅπωςτιοὺῦν. ΑἍπι- 
Μ΄ {Ὁ ΕΣ ἵ Ἁ ωο ε ) ἣν - 

στός γ εἶ, ὦ Μμέλιτε, καὶ ταῦτα, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, 

Ὁῳ 2 Ἅ ἥῃ Π -Ὃὖ5φ « Π Ὕ 17] 2 

σαυτῷ. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες 48η- 

γαῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχ- 

γῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ ἀκολασίᾳ καὶ 

νεότητι γράψασθαι. ἔοικε γὰρ ὥςπερ αἴνιγμα ξυ»" 

τιϑέντι, καὶ διαπειρωμένῳ, »,»4ραὰ γγώσεται Σωκρά- 

τῆς ὃ σοφὸς δὴ ἐμοῦ χαριεντιζομένου, καὶ ἐναντία 
-Ἣ ι΄ .) 32 4 

ἐμαυτῷ λέγοντος; ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους 
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τοὺς ἀκούοντας; ,,οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται τὰ ἐναντία 
ῳ ὉὩ ε; ) Ξ " 

λέγειν αὐτὸς αὑτῷ ἐν τῇ γραφῇ, ὥςπερ ἂν εἰ εἴποι" 
) »““" Τ 4 2 

αδικεὶ “Σωκράτης ϑεοὺς οὐ νομίζων, ἀλλὰ ϑεοὺς νο- 

μίζων. καίτοι τοῦτό ἐστι παίζοντος. ΧΥ͂, Ξυνεπισχέ- 
ψασϑε δὴ, ὦ ἄνδρες, ἢ μοι φαίνεται ταῦτα λέγειν. 

σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, ὦ Ἰέλιτε. ὑμεῖς δὲ, ὕπερ 
3 ΑῚ ἀν οῆ « -ἷὟὉ ἀλλα Γ ἤμ Π ΕῚ 

κατ΄ ἀρχὸς ὑμᾶς πἀρητησάμην, μὲμ ἱγησϑὲ μοι μὴ 
ϑορυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωϑότι τρόπῳ τοὺς λόγους 

σοιῶμαι. ἔστιν ὅςτις ἀνθρώπων, ὦ ὲέλιτε, ἂν- 

ϑρώπεια μὲν νομίζει πράγματα εἶναι, ἀνϑρώπο υς δὲ 
οὐ νομίζει; -- ἀποκχρινέσϑω, ὦ ἄνδρες καὶ μὴ ἄλλα καὺ 
ἄλλα ϑορυβείτω. ἔσϑ' ὅςτις ἵππους μὲν οὐ γομίζει, 

ἱππικοὶ δὲ πράγματα; ἢ αὐὖὐλ ητὰς μὲν οὐ νομέξει, 

αὐλητικὸ δὲ πράγματα; -- οὐκ ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀν- 
δρῶν. εἰ μὴ οὺ βούλει ἀποκρίνασθαι, ἐγώ σοι λέγω 

Ἃ Ὁ 3 Υ̓ 5 ᾿ νι ἀν ἵ 5 Υ 
καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπό- 

κρίναι, ἔσϑ᾽ ὅςτις δαιμόνια μὲν νομίξεν πράγματα 
Φ. ᾿ ι 9 ὩΣ 3 ες ς εἰναι, δαίμονας δὲ οὐ νομίζει; Οὐκ ἔστιν. Ὡς 
ὥκνησας". ὃτι μόλις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκα- 
ζόμεγος. οὐκοῦν δαιμόνια μὲν φής μὲ καὶ νομίζειν 

Ἃ ’ .) 9 Ε Ἀ. ἑ " 5η.532 
καὶ διδάσκειν, εἴτ οὖν καινὰ εἴτε παλαιά; ἀλλ 

οὖν δαιμόνιά γε νομίζω, κατὰ τὸν σὸν λόγον" καὶ 
»-»“᾿ » - 3 

ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ καὶ δαι- 
Φ ϑ . όνια νομέζω, καὶ δαίμονας δήπου πολλὴ ἀνάγκη »ο- 

᾽.. Σ Υ͂ 3 [«ἰ 2 εἶν ),..3Ξ Υ͂ 

μίζειν με ἐστίν. οὐχ οὕτως ἔχει; -- ἔχει δή. τίϑημι 
᾿ 3 ὶ , 

γάρ σὲ ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνῃ. τοὺς δὲ 
᾿ ἘΝ, ΠῚ « [ ν τ 2" - 

δαίμονας οὐχὶ ἡτοι ϑεοὺς γεηγούμεϑα εἶναι, ἢ ϑεῶν 
τὸ γι 2 2 πύ : δ οὐ Ὁ 2 ὃ φ 

παῖδας; φῆς, ἢ οὔ; Μάγυ γε. Οὐκοῦν εἴπερ δαΐς- 
, Δ 
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μονας ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῆς, εἰ μὲν ϑεοί τινές εἰσιν 
ε . ἌΡ ον ᾿ τὴν τ ἢ 

οἵ δαίμονες, τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὁ ἐγὼ φημί σς αὐἰγνέττε- 
σϑαι καὶ χαριεντίς εσθαι, θεοὺς οὐχ ἡγούμενον φά- 

γαν μὲ θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἐπειδήπερ γε 
δαίμονας ἡ ἡγοῦμαι" εἰ δ᾽ αὖ οἵ δαίμονες ϑεῶν παῖ- 

, 2 

δὲς εἰσι γόϑοι τινές, ἢ ἐκ Νυμφῶν, ἢ ἕκ τιγωὼν ἀλ- 

λων, ὧν δὴ καὶ λέγονται,, τίς ἂν ἀνϑρώπων ϑεῶν 

μὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, ϑεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ 
2ι ͵ , σ᾽ 2 ᾽ «' τ .' 

ἂν ἄτοπον εἴη, ὥςπερ ὃν εἰ τις ἵππὼν μὲν παῖδας 
« “-ο ᾽ν 2» . «ς ͵ ᾿ 

ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων, τοὺς ἡμιόνους, ἵππους δὲ καὶ 
΄ αὐ ε - - “2 ε ᾿ 9 ; 

ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἰναι. ἀλλ᾽, ὦ ἤϊέλιτε, οὐκ ἔστιν 
ε ᾿Ὶ ω ϑ Ὁ) ΝῚ ᾿ (πὰ « -Ὁ ὙΝ γὼ Κ' 

ὁπῶς σὺ ταῦτα οὐχὲ ἀποπειρώμενος ἡμῶν ἐγράψω 
᾿ ι [ 51 5 Ὁ « δ -φ Ἃ 

τὴν γραφὴν ταύτην, ἢ ἀπορῶν ο, τι ἐγκαλοῖς ἐμοῦ 
δὴ. ῶΩ᾿.. 3ᾳφν [1] τ ᾿ ᾿ ᾽ν Ν ἀληϑὲς ἀδίκημα" πὼς δὲ σὺ τινὰ πείϑοις ἂν καὶ 

- 9 ὁ ς 

σμικρὸν γοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, ὡς τοῦ αὐτοῦ ἀν- 
δρός ἐστι καὶ δαιμόνια καὶ ὌΝ ἡγεῖσθαι, καὶ αὖ 

«.« 

τοῦ αὐτοῦ, μήτε δαΐίμογας μήτε ϑεοὺς μὴτε ἥρωας, 
δ ἡ α ἮΝ Ξ χλλ } . ᾿ 3 χγὃ . 7127) οὐδεμία μηχαγὴ ἐστιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄἂνδρες εΙϑη- 
»“Ὕ ᾿ ᾿ 3 Ν] -Ὁ ᾿ . 

γαῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν ἥϊελίτου γρα- 

φήν, οὐ πολλῆς μοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας" ἀλλὰ 
-ὦὉ Γ εἰ ν ᾿ ΕἸ »ὋὖΟἮὟ 

ἱκανὰ καὶ ταῦτα. ΧΥ. Ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 

ἔλεγον, ἃ ὅτι πολλὴ (οι ἀπέχϑεια 1:70: καὶ πρὺς ποὶ- 

λοὺς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληϑὲς ἐστι. χαὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ 

ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπεο αἱορῆ, οὐ Μέλιτος οὐδὲ “Ἴνυ- 
η..2 « -» Ν᾿ πνέμα διυ βολὴ δὰ ὩΣ; - 

τος, ἀλὰ ἡ τῶν πολλῶν θιαβολὴ τὰ καὶ φῶ νος 
ει τ «- ΨΆ ΙΝ Ἂ Ψ» τ 2) ς « 

α δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας ῃφή- 
χξν, οἶμαι δὲ καὶ αἱρήσειν.. οὐ ἃ δὲ δεινὸν μὴ ἐν 
ἐμοὺ στῇ. ἴσως δ᾽ ἂν οὖν εἴπτοι τις" Εἶτ᾽ οὐκ αἱ- 
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ἰν Α : 
σχύνη, ὦ Σώχρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα ἐπιτη- 
δείσας, ἐξ οὐ χινδυνεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν; ἐγὼ δὲ ᾽ δ 

Υ "λ] ’ ΄ 3 Γ «ε! Ὕ »"-- 

τούτῳ ἂν δίκαιον λύγον ἀντείποιμι" Ὅτι οὐὅ καλῶς 
; ! 5."ν) , »- 

λέγεις, ὦ ἄνϑρωπε, εἰ οἴει δεῖν κίνδυνον ὑπολογ ἰ- 
“Ὡ Ὁ Ρ}) { Υ͂ 2) ο Ἁ 

ζεσϑαν τοῦ ζὴν ἢ τεϑνάναι ἄνδρα ὅτου τι καὶ σμι- 
κρὸν ὄφελός ἐστιν" ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο μόνον σκοπεῖν, 
“4 »" ἢ " » 5] ᾽ Χ Ὁ, τι ἂν πράττῃ, πύτερον δίκαια ἡ ἀδικα πράττει, καὶ 

Ψψ 2; ωῳ .“ ᾿ Μ - 

ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ ἂν, τῷ 
- “ -ὠὦ ΄ -} » . γε σῷ λόγῳ, εἶεν τῶν ἡμυιϑέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετε- 
͵ ε΄ 2 ΝΠ ΤΕ - , εν Ὁ 

λευτίπασιν, οἵτε ἄλλοι καὶ ὃ τῆς Θέτιδος υἱός " ὃς 
“τοσοῦτον τοῦ κινδύγου κατεφρόνησε, παρὰ τὸ αἷ- 

Ὁ ᾿Ὶ ΑἸ 5. ε Ἴ 
σχρόν τι ὑπομεῖναι, ὥςτε, ἐπειδὴ εἶπεν ἢ μήτηρ αὖ- 
τῷ προϑυμουμένῳ Ἕκτορα ἀποκτεῖναι ἐὲ ϑεὸς οὖσα, 

οὕτωσέ πως, ὡς ἐγὼ οἶμαι: Ὦ, παῖ, εἶ τιμωρήσεις 
Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον, καὶ “Ἕκτορα ἅπο- 
κτενεῖς, αὐτὸς ἀποϑαγῇ" (αὐτίκα γάρ τοι, φησὶ, 
μεϑ' Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος Ὑ ὁ δέ, τοῦτ᾽ ἀκούσας, 

τοῦ μὲν ϑανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ 
3 -"ΟΤ [ Ὁ ] -ῸὉ 

δὲ μᾶλλον δείσας τὸ ζὴν κακὸς ὧν, καὶὲ τοῖς φίλοις 
-ο 32 . 

μὴ τιμωρεῖν, Αὐτίκα, φησί, τεϑναίην, τὴν δίκην 
3 ϑεὶ . ἀδικοῦντι ἵν ἡ ἐνϑαδ “νύ Υ 

ἐπιϑεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω καταγέ- 
23 3 

λαστος παρὰ νηυσὶ κορω»ἔσιν, ἄχϑος ἀρούρης. Ἥηὴ 
. 

αὐτὸν οἶει φροντέσαι ϑανάτου καὶ κινδύνου; οὕτω 
κῚ δ ταῦ 

γὰρ ἔχει, ὠ πεν “᾿ϑηναῖοι, τῇ ἀληϑείᾳ οὗ ἂν 
τις ἑαυτὸν τάξῃ, ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι, ἢ 
ὑπὸ ἄρχοντος ταχϑῇ, ἐνταῦϑα δεῖ, ὡς ἐμοὶ ΑΙ μέ- 
γοντα κιγδυνεύειν, μηδὲν ὑπολογιζόμενον, μήτε ϑάνα- 

2} ΄ τ ᾿ »- 3 δ᾽ Ξ 

τον, μήτε ἀλλότι μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. ΧΥ. Ἐγὼ 
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Ε « 531 ΕΥ̓ 5 "Ὅ “3 ν 3 “« 

οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 
[4] ει - ἰ 

εἰ ὅτε μέν μὲ οἵ ἄρχοντες ἔταττον, οὕς ὑμεῖς εἵλεσθε 
χ ὶ ἐν Ποτιδαίᾳ, καὶ ἐν )}λ ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ, καὶ ἐν ᾿Αμφιπόλει, 

: τ ες “οΣσ’ο » 2, 

καὶ ἐπὶ Ζ)ηλίῳ, τότε μὲν οὐ ἐκεῖνοι ἔταττον, ἕμξε»Ὸν» 
ε »"; 

ὥςπερ καὶ ἄλλος τις, καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν" 
-ῳ 4 "Ὡ ’ ᾿ 3 ’ 

τοῦ δὲ ϑεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην τε καὶ ὑπεέ- 
λαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζὴν, καὶ ἐξετάζοντα 
) . ΝῚ -. 3 α -« 

ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς ἡ 

ϑάνατον, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα, λείποιμι τὴν τά- 
Ἑ ᾿ ᾿ " Ρ.] 3» Ἂ Ἂς: Ν] -“ ΓΙ ΠΝ ἢ 

ἔς». δεινὸν μὲντ ἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληϑῶς τότ ἂν 

μὲ δικαίως εἰς) οἱ τις εἰς δικαστήριον, ὁ ὅτι οὐ νο- 
μίζω ϑεοὺς εἶναι, ἀπειϑῶν τὴ μαντείᾳ, καὶ δεδιὼς 

ϑάνατον, καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι, οὐκ ὦν. τὸ γάρ 
τοι ϑάνατον δεδιέναι, ὠ ἄνδρες, οὐδὲν ἀλλο ἐστὶν 

ἢ δοκεῖν σοφὸν εἶναι, μὴ ὄντα. δοκεῖν γὰρ εἰδέναι 
3, ΄ 3 3. ε-" ι ; 32 Χ 1 ᾽ 
ἔστιν ἅ οὐκ οἶδεν. οἶδὲ μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν ϑάνατον, 
οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν 
τῶν ἀγαϑῶν' δἰδία δὶ δ᾽, ὡς εὖ εἰδότες. ὅτι μέγι- 

στον τῶν κακῶν ἐστι. καὶ τοῖτο πῶς οὐκ ἀμαϑία 
ΤΊ ᾿ « ΕἸ ΤΙ " ς - 3) 2ς", 
ἐστὲὴν αὐτὴ ἡ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι 
Γ᾿ 2 Ξ Μεῦιν , ΤΑΙ ἢ ν Υ Ὁ 
ἃ οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, τούτῳ καὶ ἐνταῦϑα 
5 , -“Ὃ “Ὅ ΝΣ ι ὌΝ 3 Γ ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων" καὶ εἰ δὴ τῳ 

ΎὝ 24 “ σοφώτερός του φαΐην εἶναν, τούτῳ ἄν, ὅτι οὐκ εἰ- 
" - -»- ει ἰδὲ 

δὼς ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν δου, οὕτω καὶ οἴομαι οὐκ 
εἰδέναι" τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ τὸ ἀπειϑεῖν τῷ βελτίονι 
καὶ ϑεῷ καὶ ἀνϑρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν» 
οἶδα. πρὸ οὖν τῶν κακῶν ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, 
ἃ μὴ οἶδα εἰ ἀγαθὰ ὄντα τυγχάνει, οὐδέποτε φο- 



60 ΡΙΑΤΟΝΙΒ οἶς, ἃ οἱ 
δὲ ΕΑ " ἘΥΤΝΝΝ δέκ Κρ πῆ ἀεὶ ὦ 
ἥσομαι, οὐδὲ φεύξομαι. ὡςτε οὐδὲ εἰ΄ μὲ νῦν ὑμεῖς 

3 3 «ι 

ἀφίετε, “νύτῳ ἀπιοτήσαντες, ὃς ἕφη ἢ τὴν ἀρχὴν 
2 “- ι “- Ὗ -ο- 2 ῳ 

οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰςελϑεῖν, ἢ ἐπειδὴ εἰςῆλθον, 
3 τ' 3 ΦῈ ΕῚ - Ἵ 

οὐχ οἱόν τ εἰναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναξ με λέγων πρὸς 
Ἢ ΔΩ ΔΌΣ ΐ ὃ - ΟΞ ἵ ᾿ γὃγ »)χ ἘΌΝ συν 5 ὑμᾶς, ὡς εἰ διαφευξοίμην, ἡδὴ ἂν ὑμῶν οἵ υἱεῖς ἐπι 

ἘΝ ἂν 
τηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει, πάντες παντάπα 

σι διαφϑαρήσοιντο, εἴ μοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε" 
“τ ἶ ὃν ι 3 Υ͂ 3 Υ̓ 2 ἊΨ γ 
Σώπρατες, γῦν μὲν «Αγύτῳ οὐ πεισόμεϑα, ἀλλ᾽ ἀφίε- 

3. δ΄ 
μὲν σε, ἐπὲ τούτῳ μέντοι, ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι ἐν ταὐτῃ 
τῇ ζητήσει διατρίβειν, μηδὲ φιλοσοφεῖν" ἐὰν δὲ ἁλῷ ὡς 
ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποϑανῇ" εἰ οὖν μὲ, ὅπερ εἷ- 

πον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν ὑμῖν" Ὅτι 
Ἃ 

ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες “1ϑὴν αἷοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ 
φιλῶ, πείσομαι ὃ ̓  τῷ ϑεῷ μᾶλλον 1 1) ὑμῖν " καὶ ἕως- 

πὲρ ἂν ἐμπνἕω καὶ οἷός τε ὡ, οὐ μὴ παύσομαι 
φιλοσοφῶν, καὶ ὑμῖν. παρακελευόμενός τε καὶ ἐνδει- 

κρύμενος, ὅτῳ ὧν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷά- 
ἿΣ 

περ εἴωθα" Ὅτι, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, “1ϑη αἴος ὧν, 
πύλεως τῆς μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν 

ν ΒῚ 2 

καὶ ἰσχὺν, χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιμελόμεγος, 
εἰ 3; Ἑ: -Ὁ Ἃ - Ἃ -“ο“ἷ΄ 

ὁπὼς σοὶ ἕσται ὡς πλεῖστα, καὶ δύξης καὶ τιμῆς, 
᾿ ἈΠ 9.5 ’ κω ῳ ς 

φοονήσεως δὲ καὶ ἀληθείας, καὶ τῆς ψυχῆς ὁπὼως ὡς 
α ἊΣ - 5 τ " 

βελτίστη ἔσται, οὐκ ἐπιμελῇ, οὐδὲ φροντίζεις; καὶ 
Ἴ -Ὁ ἘΝ Ζ Υ Ὁ ᾽ οὶ 

ἐάν τις ὑμῶν ἀμφιςβητήσῃη, καὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι, 
3 393,4 ΠῚ ϑ Υ͂ 2 ᾿ 3 Ξ 3! Θ ο ΕῚ ι 

οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν», οὐδ΄. ἄπειμι, ἀλλ ἐρὴ;» 
9 -- 2 5] 

σομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω" καὶ ἐάν μοι 
- .ο- Ἂν ᾿ 39 “ο΄ . 

μὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, φάναι δὲ, ὀνειδιῶ, οτι 
ι γΓω, -Ὁ 

τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ δὲ 
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φαυλότερα, περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ 
πρεςβυτέρῳ, ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένῳ 
καὶ ἀστῷ μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μοι ἐγγυτέρω 
ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ κελεύει ὃ ϑεός, εὖ ἴοτε" καὶ 
ἐγὼ οἶμαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσϑαι 
ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαν ἢ πείϑων ὑμῶν 
καὶ νεωτέρους καὶ πρεςβυτέρους μὴτε σωμάτων ἐπι- 

μελεῖσθαι, μήτε χρημάτων πρότερον, μήτε ἄλλου 
τιγὸς οὕτω σφόδρα, ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρί- 

στὴ ἔσται" καἰ ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ῇ ἀρετὴ γέ- 
᾿ γνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς χρήματα, καὶ τἄλλα τἀγαϑὰ 

τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. εἰ 
μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφϑείρω τοὺς γέους, ταῦτα 
ἂν εἴη βλαβερά" εἰ δὲ τίς μὲ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ 

ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα φαίην ἄν: ὦ ἄν- 
δρες ̓ Αϑηναῖοι, 1) πείϑεσϑε Ανύτῳ, ἢ μὴ, καὶ ἢ 
ἀφίετέ μ8, ἢ μὴ" ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσοντος ἄλλα, 
οὐδ᾽ εἰ μέλλω πολλάκις τεϑνάναι. ΧΎ ΤΠ]. Μηὴ ϑορυ- 
βεῖτε, ὦ ἄνδρες. 41ϑηναῖοι, ἀλλὰ ὶ ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεή- 
ὭΜΗ ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐ ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγω, ἀλλ᾽ ἀκούειν. 
καὶ 718, ὡς ἐγὼ ΡΟΝ, ὀγήσεσϑε ἀκούοντες. με}- 

᾿λω γὰρ οὖν ἄττα ἐρεῖν ὑμῖν καὶ ἄλλα, ἐφ᾽ οἷς ἰσως 
| βοήσεσϑε' ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ 
᾿ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ 
λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτυύς. ἐμὲ 
᾿ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Π]έλιτος, οὔτε ἄνυ- 
τος" οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιντο. οὐ γὰρ οἶμαι ϑεμιτὸν εἶναι 
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ϑ 5 ἑ 
ἀμεΐνγονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσϑαι. ἀποκτεῖΐ- 
γείξ μέντ' ἂν ἔσως 1) ἐξελάσειεν 1) ἀτιμάσειεν " 

ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που 

μεγάλα κακά' Ἐγὼ. δὲ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλι 
λον» ποιεῖν ἃ οὑτοσὶ νῦν ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως ἐπι- 

χειρεῖν ἀποκτιννύναι. γῦν οὖν, ὦ ἄνδρες “ἀϑηναῖοι, 

πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσϑαι, ὥς 
ΒΡ 3 5 ν: τ « ο-Ὁ Ἔ Ξ ᾿ λῚ 

τὶς ἂν οἴοιτο, ἀλλ ὑπὲρ ὑμῶν, μὴ ἐξαμάρτητε πεέρυ 
τὴν τοῦ ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν, ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. 
ἐὰν γάρ μὲ ἀποκτείνητε, οὐ ῥαδίως ἄλλον τοιοῦτον 
εὑρήσετε, ἀτεχνῶς (εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖ») προς- 
κείμενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ὡςπερ ἵππῳ με- 
γάλω μὲν καὶ 'αἷο), ὑπὸ ἴϑους δὲ νωϑεστέρῳ,᾽ γάλῳ μ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέϑους δὲ νωϑεστέρῳ, 

Ἁ Υ 2 Π « ᾿ Υ͂ , ς ; καὶ δεομένῳ ἐγείρεσϑαι ὑπὸ μύωπός τινος. οἵον δὴ 
-ὁ ε ΕῚ ᾿ Ὡ , ! .- 

μοι δοκεῖ ὃ ϑεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προςτεϑεικέναι τοιοῦ- 
Ἁ " ) 9 

τόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείϑων, καὶ ὀνειδί- 

ζων ἕνα ἕκαστον, οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὅλην 
πανταχοῦ προρκαϑίξζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὔ ὁ 

δίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες. ἀλλ᾿ ἐὼν ἐμοὶ πεί- 
-“’- ἌΣ 

ϑησϑε, φείσεσϑέ μον. ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ ἂν ἀχϑό- 
[7] Ξ 

μένοι, ὥςπερ οἵ νυστάζοντες ἐγειρόμενον, κρούσαν»- 
4] 3 ἢ 2 ᾿ ΒῚ 3 ᾿ 

τὲς ἂν με, πειϑόμεγνοι ᾿Ανύτῳ, ὁᾳδίως ἂν ἀποκτεία 

»αὐτε" εἶτα τὸν λοιπὸν χρόνον καϑεύδοντες διατελοὶτξε 

ἄν, εἰ μὴ τινα ἄλλον ὑμῖν ὁ ϑεὸς ἐπιπέμψειε, χη- 
δόμενος ὑμῶν. ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὧν τοιοῦτος οἷος 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τῇ πόλει δεδόσϑαι, ἐνθένδε ἂν κα- 
τανοήσαιτε. οὗ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν 

Ὁ ἌἍ 9 “« 

ἐμαυτοῦ ἁπάντων ἠμεληκέγαι, καὶ ἀγέχεσϑαν τῶν 
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᾿οἰκεέων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἢδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτε- 
ρον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προςιόντα, ὥςπερ, 
πατέρα ἢ ἀδελφὸν πρεςβύτερον, πείϑοντα ἐπιμδ- 
λεῖσϑαι ἀρετῆς. καὶ εἰ μέντον εἰ ἀπὸ τούτων ἀπέ- 
λαυον, καὶ μισϑὸν λαμβάνων ταῦτα παρεκελευόμην, 
εἶχεν ἂν τινα λόγον" γῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι 
οἵ κατήγοροι τἄλλα πάντα οὕτως ἀναισχύντως κατη- 
γοροῦντες, τοῦτό γε οὐχ οἷοί τὶ ἐγένοντο ἀπαναι- 

σχυντῆσαι, παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτὲ 
τινὰ ἢ ἐπραξάμην μισϑὸν ἢ ἤτησα. ἱκανὸν γάρ, 
οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαν τὸν μάρτυρα ὡς ἀληϑῆ λέγω, 
τὴν πενίαν. ΧΙΧ, Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, 

ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω περιϊὼν καὶ πο- 
λυπραγμονῶν, δημοσέᾳ δὲ οὗ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς 
τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον ξυμβουλεύειν τῇ πόλει. τού- 
του δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε 
πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι ϑεῖόν τι καὶ δαιμόνιον 
γίγνεται [φωνή] " ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν 
ἹΜΜέλιτος ἐγράψατο. ἐμοὶ δὲ τοῦτό ἔστιν ἐκ παιδὸς 
ἀρξάμενον, φωνὴ τις γιγνομένη" ἢ ὅταν γένηται, 
ἀεὶ ἀποτρέπει μὲ τούτου ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προ- 
τρέπει δὲ οὔποτε. τοῦτό ἐστιν ὃ μοι ἐναντιοῦται, 
τὺ πολιτικὸ πράττει». καὶ παγκάλως δὲ μοι δοκεῖ 

ἐναντιοῦσϑαι. εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, εἰ 
ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὸ πολιτικὰ πράγ- 
ματα, πάλαι ἂν ἀπολώλειν, καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς ὧφες 
λήκειν οὐδὲν, οὔτ᾽ ἂν ἐμαυτόν. καὶ μοι μὴ ἄχϑε- 
σϑε λέγοντι τἀληϑῆ. οὐ γάρ ἐστιν ὅςτις ἀνθρώπων 
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ΕΣ εν 2} 2) ὼς Ε 
σωθήσεται, οὔτε ὑμῖν οὔτε ἄλλῳ οὐδενὶ πλήϑει 

2 ͵ 
γνησίως ἐναντιούμενος, καὶ διακωλύων πολλὰ ἀδικα 

καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γίγνεσϑαι" ἀλλὰ ἀγναγ- 
-Ὁ Ὁ" ἢ» ! -“ 

καὶϊόν ἐστι τὸν τῷ ὄντυ μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, 
ΧΟ 3, ᾿ ϑὴΥ͂ , ἂχ Ἐ 59 Υ̓ καὶ εἰ μέλλεν ὀλίγον χρόνον σωϑήσεσϑαι, ἐδιωτεῦειν, 

2 - 

ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν. ΧΧ, Μεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑμῖν τε- 
7 3 8 -Ὡω 

Ἐμήρια παρέξομαι τούτων, οὔ λόγους, ἀλλ᾽, ὃ ὑμεῖς 
τιμῶτε, ἔργα. ἀκούσατε δὴ μοι τὺ ξυμβεβηκότα, 
ἵνα εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπείκαϑοιμι παρὸ τὸ δέον 

! Γ «ες , .- ὦ Ἃ Ἀν] }ι 

δείσας ϑάνατον" μὴ ὑπείκων δὲ ἅμα καὶ ἀμ ἂν 
ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορτικὰ μὲν καὶ δικανικά, 

- ᾿ ; ἄν... 2 - 2 
ἀληϑὴ δέ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες 1ϑηναῖοι, ἄλλην 

᾿ ι 2 ’ ΕΥ̓ - ἵ 
μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβού- 

᾽ Ν 2 ς -- ς 2 

λευσα δέ" καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ ᾿Αντιοχὶς πρυ- 
«“ - ᾿ ἢ ᾿ 

ταγεύουσα, οτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς, τοὺς 

οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς γχυμοχίας, ἐβουλεὺ- 

σασϑε ἀθρόους χρένειν, παρανόμως, ὡς ἐν τῷ ὕστέ- 
-Ὁ- , ω- 4 τ -ο- 

ρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν πρυ- 
τάώνεων ἡναντιώϑην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς 
νόμους, καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην" καὶ ἑτοίμων ὄν- 
τῶν ἐνδεικνύναι μὲ καὶ ὑπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ 
ὑμῶν κελευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου καὶ 
οὗ δικαίου ᾧ χλλό δεῖν διακινδυνεΐ ιν τοῦ δικαίου μὴν μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεΐ εἰν, 

2 Χ 2ῶ2.ϑ ε -οΣὋ’᾿ ’ Ν κ Π Φ ᾿ , 

4) μεϑ᾽ ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια βουλευομένων, φο- 
, δ) . ΕἸ 

βηϑέντα δεσμὸν ἢ ϑάνατον. καὶ ταῦτα μὲν ἣν ἔτι 
, - τ 2 

δημοχρατουμένης τῆς πόλεως" ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία 
ἐγένετο, οἵ Τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμεγοἑ μὲ πέμ- 

ἣ 3 ᾿ 2 -ὝἭ ΒῚ 

σῖτον αὐτὸν εἰς τὴν Θόλον, προζφέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ 
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- , 9 

Σαλαμῖνος “έοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἵνα ἀποϑάνοι" 

οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνον πολλοῖς πολλὰ προφέτατ- 
Τὸν", βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. 
τύτε μέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξώμην, 
ὅτι ἐμοὶ μὲν ϑανάτου μέλει (εἰ μὴ ἀγροικότερον ἣν 
ΕἸ Ὁ 2.7 ς -᾿ Ὁ ΄ ᾿ 27 3 

εἰπεῖν) οὐδ᾽ ὁτιοῦν" τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ 
Ὅν ΤῊΝ ΡῚ ; ἐς {Ἅ ΐ δὲ 3 » -λ, ΦΊκΤ 
ἀγύσιον δοκὸν ἐσϑαν, τούτου ὁὲ τὸ πᾶν μελξί. ἐμὲ 

γιὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὔσα, 
ΟΝ Ἀ..) Ὁ ἤ 

ὡςτε ἀδικόν τι ἐργάσασϑαι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς Θό- 
7 - 

λου ἐξήλϑομεν, οἵ μὲν τέτταρες ᾧχοντο εἰς Σαλαμῖνα 
ΕῚ ., 2 ΄ ᾿ , 

καὶ ἤγαγον “Δέοντα, ἐγὼ δὲ ῳχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. 
Ν᾿ 19}7 Ὁν ᾿ ωῳ 2 Γ 2 δῖον 3 ι ᾿ 

καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέθανον, εἰ μὴ ἢ ἀρχὴ διὰ 
τοχέων κατελύϑη. καὶ τούτων ὑμῖν ἔσονταν πολλοὶ 

μάρτυρες. ΧΧΙ. ἀρ᾽ οὖν με οἴεσϑε τοσάδε ἔτη ϑε ες 
γέσϑαι, εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων ἃ ξίως 

ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, ἐβοήθουν τοῖς δικαίοις, καί, ὡς- 

περ χρή, τοῦτο περὶ πλείστου ἐποιούμην; » πολλοῦ 
γε δεῖ, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι" οὐδὲ χαρ ἂν ἄλλος ἀν- 
ϑρώπων οὐδείς. ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου, δη- 

μοσίᾳ τὲ εἶ, ποὺ τι ἔπραξα, τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ 
ἐδίᾳ ὃ αὐτὸς οὗτος, οὔδενὶ πώποτε ξυχχωρήσας οὖ- 
δὲν παρὼ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενί, 

«ι “- 

οὺς δὴ οὗ διαβάλλοντες ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαϑητὰς εἰ- 
ὀμὼ δὲ διδά λοο μὲ ἡδεγνὸ ἰ ὅν Ὁ ’ Ξ γαι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενύμην 

2 ω- 

εὖ δὲ τις ἐμοῦ λέγοντος, καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος, 

ἐπιϑυμοῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος, εἴτε ππρεςοβύτερος, οὔ- 
κα ᾿ ᾿ δενὴ πώποτε ἐφϑόνησα. οὐδὲ γρήματα μὲν λαμβάγων 

Υ̓͂ τ φς»"ν 7 

διαλέγομαι, μὴ λαμβάνων δὲ, οὔ" ἀλλ᾿ ὁμοίως καὶ 

Ρωλτάνροι,. 590. Ἐ 
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πλουσίῳ καὶ πέ γήτι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾷν᾽ καὶ 
ἐᾶν τιδ βούληται, ἀποκρινόμενος ἀκούει ὧν ἂν λέγω. 
καὶ τούτων ἐγώ, εἴτε τις χφηστὸς γίγνεται, εἴτε μή, 
οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπε- 
σχόμην μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάϑημα, μήτε ἐδίδαξα. 
εἰ δέ τίς φησι παρ᾽ ἜΠῸᾺ πώποτε ἢ) μαϑεῖν 1 ἢ ἀκοῦ- 
σαι ἰδίᾳ δ, τι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ 
ἀληϑῆ λέγει. ΧΧΙΠ!. Ἀλλὰ τί δήποτε μετ' ἐμοῦ χαίφου- 
σὲ τινὲς πολὺν χρόνον διατρίβοντες, ἀκηκόατε, ὦ ἄν- 

δοες ᾿᾿ϑηναῖοι" πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐγὼ εἴ- 
πον, ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταξομένοις τοῖς 
οἰομένοις μὲν εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ. ἔστι γὰρ οὐκ 
ἀηδές. ἐμοὲὶ δὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φημι, προςτέτακται ὑπὸ 
τοῦ ϑεοῦ πράττειν, καὶ ἐκ μαντειῶν, καὶ ἐξ ἐνυπνίων, 
καὶ παντὶ τρόπῳ, ᾧπόέρ τίς ποτε καὶ ἄλλη ϑεία μοῖρα 
ἀνϑρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προςέταξς πράττειν. ταῦτα, ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ ἀληϑῆ ἐστὶ καὶ εὐεξέλεγκτα. 
εἴ γὰρ δὴ ἐγὼ τῶν νεωτέρων τοὺς μὲν διαφϑείρω, 
τοὺς δὲ διέφϑαρκα, χρῆν δήπου, εἴτε τινὲς αὐτῶν 
πρεςβύτεροι γενόμενοι, ἔγνωσαν ὅτι γέοις οὖσιν αὖ- 
τοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι ξυνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς 
ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσϑαι "εὖ 
δὲ μὴ αὐτοὶ ἤϑελον, τῶν οἱκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, 
σατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προςἠκον- 

τας, εἴπερ ὑπ ἐμοῦ κακόν τι ἐπεπόνϑεσαν οἵ οἰκεῖοι 
αὐτῶν, νῦν μεμνῆσϑαι καὶ τιμωρεῖσθαι. πάντως δὲ 
πάρεισι πολλοὶ αὐτῶν ἐνταυϑοὴ, οὃς ἐγὼ ὁρῶ, πρῶ- 

τον μὲν Κρίτων οὕτοσί, ἐμὸς ἡλικιώτης καὶ δημά- 
" 
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της, Κριτοβούλου τοῦδε πατὴρ " ἕπειτοι Τυσανέας ὃ 

Σφήττιος, Αἰσχίνου τούτου πατήρ᾽ ἔτι δ᾽ ᾿Δντιφῶν 
ὁ Κηφισιεὺς οὑτοσί, ᾿Επιγένους πατήρ. ἄλλοι τοί- 

γυν οὗτοι, ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γε- 
γόνασι, Νικόστρατος ὃ Ζωτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου" 

(καὶ ὃ μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν , ὥςτε οὐκ ἂν ἐκεῖ- 
γός γε αὐτοῦ καταδεηϑείη) " καὶ Πάραλος ὅδε ὃ 41η- 
μοδόκου, οὗ ἡν Θεάγης ἀδελφός" δ τε ᾿Αδείμαντος 
ὁ ̓Πρίστωγος, οὗ ἀδελφὸς οὗτοσὶ Πλάτων, καὶ ἀἰαν- 
υὐδωρῦϑ ,. οὗ -Ἱπολλόδωρος “ἢ ἀδελφύς. καὶ ἄλλους 
πολλοὺς ἔγωγ ἕχυ ὑμῖν εἰπεῖν, ὧν τινὰ ἐχρὴν μά- 
λιστα μὲν ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρέχεσθαι ἤϊέλετον 
μάρτυρα" εἰ δὲ τότε ἐπελάϑετο, νῦν παρασχέσϑω, 
(ἐγὼ παραχωρῶ,) καὶ λεγέτω εἴτι ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ 

τούτου πᾶν τοὐναντίον, εὑρήσετε, ὦ ἄνδρες, πάντας 
ἐμοὶ βοηϑεῖν ἑτούμους, τῷ διαφϑείροντι, τῷ κακὰ 
ἐργαζομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι ἡπέλετου 

καὶ ᾿ἄνυτος. αὐτοὶ μὲν γὰρ οἱ διεφϑαρμένοι τὰ ἂν 
λόγον ἕχοιεν β βοηϑοῦντες" οὗ δὲ ἀδιάφϑ ἀρτοῖ, πρες- 
βύτεροι ἤδη ἄνδρες, οὗ τούτων προρήκοντες, τίνα 
ἄλλον λόγον ἔχουσι βθηϑοῦντες ἐμοί, ἀλλ ἢ τὸν ὁ9- 
ϑόν τε καὶ δίκαιον, ὃν ξυνίσασι “Μελίτῳ μὲν ψευδο- 
μένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληϑῆ λέγοντι; εἶεν δή, ὦ ἄνδρες" ἃ 
μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν τί ἐστι ταῦ- 
τα, καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. ΧΧΠ]Π. Τάχα δ᾽ ἄν τις 
ὑμῶν ἀγανακτήσειεν, ἀναμνησϑεὶς ἑαυτοῦ, εἰ ὃ μὲν καὶ 
ἐλάττω τουτουΐ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος δε- 
δέηταί τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστίς μετὰ πολλῶν 

ἃ 
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δακρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος, ἵνα ὃτι 
[ ἀΉΎΝ, τ ο 5 Π ἱ ἣν ἕ μάλιστα ἔλεηϑείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φέ-- 

λους πολλοὺς" ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὺ 
ταῦτα, κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίν- 
δυνον. τὸχ ἂν οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας, αὐϑαδέοτε- 
ρον ἂν πρός με σχοίη, καὶ ὀργισϑεὶς αὐτοῖς τούτοις, 

ϑεῖτο ἂν μετ ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ δὴ τις ὑμῶν οὔ- 
τὼς ἔχει, (οὐκ ἀξιῷ μὲν ἔγωγε)" εἰ δ᾽ οὗν, ἐπιεικῆ ἄν 
μοι δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν, λέγων, ὅτι ᾿Εμοὶ, ὦ 
ἄριστε, εἰσὶ μὲν σοῦ τινὲς καὶ οἰκεῖοι. καὶ γὰρ τοῦτο 
αὐτὸ τὸ τοῦ “Ομήρου, Οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ 

ἀπὸ πέτρης πέφυκα, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνϑοώπων. ὥστε καὶ οἶ- 
“,} "ἢ δ σῶν 3 5) 2 Ἕ 1 

κεῖοί μοί εἰσι, καὶ υἱεὶς γε, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 
ῳ ἰῇ Ὶ ᾿ 32 Υ͂ ᾿ ’ 5.13 

τρεῖς " εἷς μὲν μειράκιον ἤδη" δύο δὲ παιδία: ἀλλ 
ὅμως οὐδένα αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος 2 δεήσο- 
μαι ὑμῶν ἀποψηφίσασϑαι. τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων 
ποιήσω; οὐκ αὐϑαδιαζόμενος ; ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, 

οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ϑαῤῥαλέως ἐγὼ 
ἔχω πρὸς ϑάνατον, ἴ ἢ μή, ἄλλος λόγος" πρὸς δ᾽ οὖν 
δόξαν καὶ ἐμοί, καὶ ὑμῖν, καὶ ὅλως τῇ πόλει, οὔ μου 
δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν, καὶ τη- 
λικόνδε ὄντα, καὶ τοῦτο τοὔνομα. ἔχοντα, εἴτ οὖν 
ἀληϑὲς εἴτ οὖν ψεῦδος. ἀλλ οὖν δεδογμένον )έ 
ἐστι, τὸν Σωκράτην διαφέρειν τινὲ τῶν πολλῶν ἂν- 
ϑρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν οἵ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε 

Π 2 9 ! 3; 2] ε . 2 Ὡ ᾿ σωφίᾳ, εἴτε ἀνδρείᾳ, εἴτε ἀλλῃ ἡτινιοῦν ἀρετῇ, τοι- 
οὗτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη " οἵουςπερ ἐγὼ πολ- 

ῳ . λάκις ἑώρακά τινας, ὅταν Ἐρίνωνται, δοκοῦντας μέν 
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τι εἶναι, ϑαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὧς δειλόν τὸ 
οἰομένους πείσεσϑαι εἰ ἀποϑανοῦνται, ὥςπερ ἀϑα- 
γάτων ἐσομένων, ἐὰν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκχτεΐνγητε. 

οἵ ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥςτ᾽ 
ἂν τινα καὶ τῶν ξένων ὑπολαβεῖν ὅτι οἵ διαφέροντες 
᾿ἰϑηναίων εἰς ἀρετὴν, οὖς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἕν τε ταῖς 
ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι 
γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσι. ταῦτα γὼρ, ὦ ἄνδρες 
᾿ιϑηναῖοι, οὔτε ὑμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ 
ὅὁπητιοῦν εἶναι, οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐτει- 

τρέπειν" ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείχνυσϑε, ὅτι πολὺ 
μᾶλλ ΟΡ καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ ταῦτα δράμα- 
τα εἰράγοντος, καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντ τος, 

ἢ τοῦ ἡσυχίαν ὄγοντος. ΧΧΙΥ, οὐ νι δὲ τῆς δόξῃς, ὦ 
ἄγδρες, οὐδὲ δίκαιον δοκεῖ εἶναί μοι δεῖσθαι τοῦ δι- 
καστοῦ, οὐδὲ δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν 
καὶ πείϑειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάϑηται ὁ δικαστής, 
ἐπὶ τῷ αὐ αρυ  θιι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρί- 
γειν ταῦτα" καὶ ὁμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δο- 
κῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. οὐχοῦν 
χοὴ οὔτε ἡμᾶς ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν, οὔθ᾽ ὑμᾶς 

ἐϑίζεσϑαι. οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν 
ἀξιοῦτέ με, ὦ ἄνδρες ἰϑηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς 

ὑμῶς πράττειν, ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι, μήτε δί- 

καια, μήτε ὅσια, μάλιστα πάντως, νὴ “7ἰὰ μέντου 
καὶ ἀσεβείας φεΐγοντα ὑπὸ ΠΠελέίτου τουτουΐ. σαφῶς 
γὰρ ἂν εἰ πείϑοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην 
ὁμωμοκότας, ϑεοὺς ἂν διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ἱ μῶ; 
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εἶναι" παὶ ἀτεχνῶς ἀπολογοὗμενος κατηγοροίην ἂν 
ἐμαυτοῦ ὡς ϑεοὺς οὐ νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕ- 
τως ἔχειν" νομίζω τε γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὡς 
οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ 
τῷ ϑεῷ, κρῖναι περὶ ἐμοῦ ὅπη μέλλει ἐμοΐ τε ἄριστα 
εἶναι καὶ ὑμῖν. ΧΧΎῪ. Ἵ Τὸ μὲν οὖν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἀνγ- 
δρες᾿4ϑηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψη- 
φίσασϑε, ἄλλα τέ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ 

ἀνέλπιστόν μοι γέγονε τὸ γεγονὸς τοῦτο" ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον ϑαυμάζω ἕξκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα 
ἀριϑμόν. οὐ γὰρ ὥμην ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσε- 
σϑαι, ἀλλὰ παρὰ πολὺ. νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ, τρεῖς 

μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγειν ἂν. 14ἐ- 
λιτον μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, 
καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ καὶ παντὶ δῆλον 
τοῦτό γε, ὅτι εἰ μὴ ἀνέβη “᾿Ανυτος καὶ Δὑκων κατη- 
γορήσοντες ἐμοῦ, κἂν ὦφλε χιλέας δοαχμάς, οὐ μετα- 
λαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, ΧΧΥΙ. Τιμῶται 
δ᾽ οὖ» μοι ὁ ἀνὴρ ϑαγνάτου. εἶεν, ἐγὼ δὲ δὴ εἶνος ὑμῖν 
ἀντιτιμήσομαι, “ ἄνδρες Αϑηναῖοι; ἢ δῆ) Ὃν τὺ 

τῆς ἀξίας. τὲ οὖν; τί ἄξιός εἶμι παϑεῖν ἢ ἀποτίσαι, 
ὅ, τε μαϑὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ ἀμε- 
λήσας ὧνπερ οἵ πον ἢ χρηματισμοῦ τε καὶ οἰκονγο-- 

μίας καὶ στρατηγιῶν καὶ δημηγοριῶν, καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἀρχῶν καὶ ξυγωμοσιῶν, καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ 
πόλει γιγνομένων, ἢ γησώμενος ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπι- 
εἰκέστερον εἶναι ἢ ὥςτε εἰς ταῦτα ἰόντα σώζξεσϑαι, 
ἐνταῦϑα μὲν οὐκ ἤϊα οἱ ἐλϑὼν μήτε ὑμῖν μήτε ἐμαυ- 
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τῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκα- 

ι 2 ΡῸ 

Ὶ 

στον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ 

3 ο 7.9 ᾿ 2 
»οὧῳ 

- 

φημι, ἐνταῦϑα Ἰΐα " ἐπιχειρῶν ἕχαστον ὑμῶν πεί- 

Ὁ 
Ἶ ο 

τι ε Τ 

λεῖσθαι, πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιμεληϑείη, ὁπὼς ὡς βέλτι- 

στος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο" μὴτε τῶν τῆς πόλεως, 

3 ᾿ν πν 
Ὁ ! ε, ι ᾿ 

πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως" τῶν τὲ ἄλλων οὐτῷ κατὰ τὸν 

εἰ δὴ γε κατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληϑείᾳ τιμᾶσϑε" καὶ 

- ' 3 Υ - Ἔ ε 2ὶ Ἷ ’ » Υ͂ ’ 

ταῦτά γε, ἀγαϑὸν τοιοῦτον ὑ, τί αν πρέποι ἐμοί. τι 

Ξ " 
Υ̓͂ 

5 
᾿ 2] 

οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι, εὐεργέτῃ; δεομένῳ ἄγειν 

νι ΩΝ, ως ΄ 
[Π 3 -ω5 [5] 

σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑμετερῷ παρακελεύσει; οὐκ ἔσϑ᾽ 0, 

- Ὁ] 3 - ͵ οἱ ε 

τι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες -4ϑηναῖοι, πρέπεν οὕτως, ὡς 

δ - " 
- 

τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν Πρυτανείῳ συτεῖσθαιυ" πολὺ 

“Ὁ }Ν 5 ε - «ε' ΟΧ Ῥ ῇ Η “ν᾿ { 

γε μᾶλλον ἢ εἶ τις ὑμῶν ἵππῷ ἢ ξυγωρέδι ἢ ζϑυγϑδι 

νενίκηκεν ᾿Ολυμπιάσιν. ὁ μὲν γὺρ ὑμᾶς ποιεῖ, εὐδαΐ- 

-Ὁ κι δ 5 
ι ϑυ 32 

μονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἰναν" καὶ ὁ μὲν τροφῆς οὐ- 

Ἂ Δ ὃ - 9 4 δὲ ὃ ’ : .3 Ε ὃ “ 
Π τ δί ᾿ 

δὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν θεὶ μὲ ΚΟΤῚΝ τὸ δίκαιον 

τῆς ἀξίας τιμᾶσσϑ αι, τούτου τιμῶμαι, τῆς ἐν Πίρυτα- 

γείῳ σιτήσεως, ΧΧΥΠΙ. Ἴσως οὖν ὑμῖν, καὶ ταυτὶ λέ- 
»“οὋ ᾽ ε 

ὔ 

γῶν, παραπλησίως δοχῷ λέγειν ὥςπερ περὶ το
ῦ οἴκτου 

Ω “ 2 Π 5 
Υ͂ 

. 2 

καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυϑαδιαζόμενος. τὸ δὲουκ 

ἔστιν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοιοῦτον, ἀλλὰ τοιόνδε 

μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ ἑκὼν εἰναι μηδένα ἀδυκεῖν 

2 ! 3 ἀπ 6 “Ὁ Ὡ 2 Υ͂ 3η 7} ι 

ἀνϑρωπῶν»" ἀλλὰ ὑμὰς τοῦτο οὐ πείϑω. ολίγον γὰρ 

" 9 ' ͵ ΤΡΑΓΩῚ Ἔρν τ νϑὲ ἡ» ἢ 3 

χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεθα. ἐπεὶ, ὡς ἐγῷμαι, Ὕ 

53 - , εἰ 
"7 

ἦν ὑμῖν νόμος, ὡςπὲρ καὶ ἄλλοις ἀνϑοώποις, περὶ 
ν 

΄ 
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Α 4 Ρ πὶ 5ς ϑανάτου μὴ μίαν μόνον ἡμέραν κρίνειν, ἀλλὰ πολ- 

3237 ο 
᾿ λάς, ἐπείσθητε ἄν" νῦν δὲ οὐ ὁάδιον ἐν χρόνῳ ὀλέγῳ 

ἘΣ ἊΝ , 
« μεγάλας διαβολὰς ἀπολύεσθαι. πεπεισμένος δ᾽ ἐγὼ 

, 3 -. ἴω ͵ 2 Υ͂ "] ἢ μηδένα ἀδικεῖν, πολλοῦ δέω ἐμαυτόν γε ἀδιτήσειν, εἴ 3 "»-ὉὋ 3 7 .ο- καὶ καὶ ἐμαυτοῦ ἐρεῖν αὐτὸς ὡς ἄξιός εἶμι τοῦ κα- 
κοῦ, καὶ τιμήσεσϑαιν τοιούτου τινὸς ἐμαυτῷ. τί δεί- 

21 »Ὡ τ ᾿ - σας; ἢ μὴ πάϑω τοῦτο, οὗ Ἰπέλιτός μοι τιμᾶται, “] 3 ς᾽ 5. Ὁ ὕω νὴ ᾿ ἜἘ-νΣ.- ᾿ (α φημι οὔκ εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑὸν οὐτ᾽ εἰ χακόν Ὄ Ψ νς Υ͂ ιν τ ᾽ τ Ἐπ βεσδ" ἐν ἐστι»,) ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωμαΐ τι ὧν εὖ οἶδ᾽ ὅτι κει. 
»οὋὌ 32 

"ἢ" κῶν ὄντων, τούτου τιμησάμενος; πότερον δεσμοῦ; 
καὶ τί μὲ δεῖ ζῆν ἐν δεσμωτηρίω, δουλεὺ γτε τῇ ἀεὶ ᾧ ἰ ἐ 2»ὕ ἕξ ομα ῆ9 6 ᾿ [᾽ “0 ἀπ χξ 

αϑισταμένῃ ἀρχῇ, τοῖς Ἔνδεκα; ἀλλὲ γορημόάτων - χαὶ καψισταμενῃ ἀρχῇ, τοῖς Ενδεκα; ἀλλὰ χρημάτων; καὶ 
᾽ , 2) » Φ «, δεδέσθαι ἕως ἂν ἐκτέίσω; ἀλλὺ ταὐτόν μοέέστιν ὅπερ 

δὴ νῦν ἔλεγον. οὐ γὰρ ἔστι μοι Σοήματα ὅπό ὅεν ἐκ- { ἐς ἀν το, 74ᾷ Ἷ ΞΉΙ "πὰ ὰ ᾿ ᾿ 9 , Ἴ Ὁ λὲν ᾿ τ ΤΗΝΕ ἌΝ τς 2 ; τίσω. ἀλλὰ δὴ φυγῆς τιμήσομαι; ἴσως γὰρ ὄν μοι 
ν᾿ 9 τούτου τιμήσατε. πολλὴ μὲν τ ἂν μὲ φιλοψυχία 

3) 3 32) 3 Ὁ Ψ ε; ξ-} ’ ῇ 5 ἔχοι, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἶμι, 
εἰ κ ζ ξῳω τ; ς “" τ 3»: αἰςτὲ μὴ δύνασθαι λογίζεσθαι, ὅτι ὑμεῖς μὲν ὄντες 
πολϊταί μου, οὐχ οἷοί τ᾽ ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὸς 

᾿ Ἁ Ἁ Υ̓ ϑηη3 εν 4 διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ὑμῖν βαρύτεραι γε- 
7 ᾿ τ! .- “ ΡῈ τω γόνασι καὶ ἐπιφϑοτώτεραι, ὥςτε ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ 

ϑ “«υ 3] ὯΝ Φ " 3», ς Γ ἀπαλλαγῆναι, ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥᾳδίως" 
ἔρον “-« ἼΞ .) 2 - Ἢ Ξ3 . πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες 1ϑηταῖοι. καλὸς οὖν ἂν μοι 

, » . π᾿ 2 ᾿ ὁ βίος εἴη, ἐξελθόντι τηλικῷδε ἀνθρώπῳ, ἄλλην ἐξ 
2 ψ 32 2 , εἶ Φ ὃ ἘΣ --“-» ἘΣ ἄλλης πόλεως ἀμειβομένῳ καὶ ἐξελαυνομένῳ ζῆν. εὖ 

᾿ ππλδὶ 9 [4] οχ 2 ᾿ -- - τ τ γὰρ οἱδ᾽ οτι, ὅπη ἂν ἔλϑω, λέγοντος ἐμοῦ, ἀκροά- 
Γ 

τ 2 σονταῖῦ οἱ γέοι, ὥςπερ ἐνθάδε, κἂν μὲν τούτους ἀπε- 
λαύνω, οὑτοὶ μὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, πεΐίϑοντες τοὺς πρὲς- 
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βνυτέρουο, ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω, οἵ τούτων πατέρες τε 
καὶ οἰκεῖοι, δὲ αὐτοὺς τοὗτους. ΧΧΥΠΙ. Ἰσωςοὐῦν ἂν 
τις εἴποι" Σιγῶν τεκοὶ ἡσυχίαν ἄγων, ὦ ὦ “Σώκρατες, οὐχ 

οἷός τ ἔσῃ ἡμῖν ἐξελϑὼν ζῆν; Τουτὶ δὴ ἐστι πάν»- 

τῶν χαλεπώτατον πεῖσαΐ τινας ὑμῶν. ἐάν τὸ γὰρ λέ- 
γὼ ὧτι τῷ ϑεῷ ἀπειϑεῖν τοῦτ᾽ ἔστι, καὶ διὰ τοῖ τ 
ἀδύνατον ἡσυχίαν ἄγειν, οὗ πείσεσϑέ μοι ὡς εἴρω- 
γευομέγῳ" ἐάν τ αὖϑις λέγω ὃ ὅτι καὶ τυγχάνει μέγι- 
στον ἀγαϑὸν ὃν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὴ 
ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, καὶ τῶν ἄλλων περὲ 

ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἠκούετε διαλεγομένου, καὶ ἐμαυτὸν 
καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος (ὃ δὲ ἀνεξέταστος βίος, οὐ 
βιωτὸς ἀνϑρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσϑὲ μοι 
λέγοντι. τιὶὶ δὲ ἕγει μὲν οὕτως ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, 

πειϑεων δὲ οὐ ὀῴδιω. καὶ ἐγὼ ἅμ᾽ οὐκ εἰϑισμαιέμαυ.- 
τὸν ἀξιοῦν κακοῦ οὔδενός. εἰ μὲν γὰρ ἣν μοι χρήμα- 
τα, ἐτιμησάμην ἂν χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτέσειν " 
(οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην ) νῦν δὲ οὐ γάρ ἔστιν" εἰ μὴ 
ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναίμην ἐκτῖσαι, τοσούτου βού- 
λεσϑέ μοι τιμῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην ἐκτῖσαι 
ὑμῖν που μνᾶν ἀργυρίου" τοσούτου οὖν τιμῶμαι. 
τὴ ὁτῶν δι ὃδε, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ 
Κριτόβουλος καὶ  ὀιπολλόδωρος κελεύουσίμε τριάχον- 

τὰ μνῶν τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγνᾶσϑαι. τιμῶμαν 
οὖν τησούτου " ἐγγυηταὶ δ᾽ ὑμῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου 
οὗτοι ἀξιόχρεῳ. ΧΧΙΧ, Οὐ πολλοῦ ἕ ἕνεκα χφόνου, 
ὦ ἄνδρες ᾿᾿Αϑηναῖον, ὄγομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν 
βουλομένων τὴν πόλεν λοιδορεῖν, ὡς Σωκράτην ἀπε- 
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κτονήκατε, ἄνδρα σοφόν. φήσουσι γὰρ δή με σοφὸν 
εἶναι, εἰ καὶ μὴ εἰμέ, οἵ βουλόμενοι ὃ ν ὀνειδίζει». 
εἰ γοῦν περιεμείνατε ὀλίγον χούνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομά- 

}Χ "οὦὋν »" ΄ Ὁ 

ἔου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο, ἐμὲ τεϑνάναι δή. δρᾶτε 
᾿ ι , - ς ᾿ « γὸς "ὃ 2 οἿ Ὁ ἈΠ 

γὰρ δὴ εἰς τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόῤῥω ἢδη ἐστὶ τοῦ βίου, 
᾿ ΒῚ ! - 2 

ϑανάτου δὲ ἐγγὺς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας 

ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους ϑό- 
ν 2 

γατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. 
᾽ , Ὁ 5] 9 -Ὁ 3 

ἴσως μὲ οἴεοϑε,. ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, ἀπορίᾳ λόγων 
, Ἔ } ων ΣΥ͂ ᾿ ὯῚ - 

ἑαλωχέναι τοιούτων οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾧμην δεῖν 
.; “ο ᾿ [4ἱ »- γ᾿ 

ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥςτε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. 
Ὁ Ὁ ’ 3 πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ ἀπορίᾳ μὲν ξἑάλωκα, οὔ μέντοι 

3 - ι 

λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναιοχυντίας, καὶ τοῦ μὴ 
ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, οἵα ὑμῖν μὲν Ἰδιυτ' 
ἂν ἣν ἀκοῦειν, ϑρηνοῦντός μου καὶ ὀδυρομένου, καὶ 
ἀλλὰ ποιοῦντος, καὶ λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐμοῦ, 

- 2’ - ». , 

ὥς ἐγώ φημι! οἷα δὴ καὶ εἰϑισϑε ὑμεῖς τῶν ἄλλων 
2 τ ϑη..2 3 , 3 ἢ έ “οΟὋ ε' οω- 

θἰκούδιν. ἀλλ οὔτε τότε φήϑην δεῖν ἕγεκα τοῦ κιν- 
ὺ -ωΡ 95φῳφι Ἶ 2 - 

δύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν μοι με- 
ταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μολλὸν 

αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι, ἢ ἐκείνως 
- β Ὁ το 27 ζὴν- οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ οὔτε ἐμὲ οὔτε 

ΒΩ 3φ»ν ιν .ο- " Σ μὰ 5 ξ 

ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο μηχανᾶσθαι, ὁπὼς ἀποφεὺ- 
ξεταν πᾶν ποιῶν ϑάνατον. παὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις 

ΡΥ ΦιῚ Υ ῳ Γ 3 »-»" εοΟὋ 

πολλάκις δῆλον γίγνεται ὁτι τό γε ἀποϑανεῖν ῥᾷον 
7 ν 4 3 

ἀν τις ἐκιρύγοι, καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν 
ἃ -Ὁ ᾿ ὟΝ Ἃ ,459)) ᾿ Ι] 

τραπεὶς τῶν διωκόντων" καὶ ἄλλαι πολλαὶ μηχαναΐδ 
5 "»"ὋὉ΄ -« 

εἴσι» ἐν ἑκάστοις τοὶς κινδύνοις, ὥςτε διαφεύγειν 



».8ὅ7.4.0...ἅ,. ΑΡΟΤΟΘΟΤΑ 5068. 7. 

θάνατον, ἐάν τὶς τολμᾷ πῶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ 
μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἢ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες ̓ϑηναῖοι, ϑάνα- 
τον ἐχφυγεῖν, ἀλλὴ "ὧν χαλεπώτερον, πονηρίαν" 
ϑᾶττον γὶρ ϑανάτου ϑεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ μέν, ἅτε τὸν γὴρ ϑανάτου ϑεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ μέν, ατεβρα- 
δὺς ἂν καὶ πρεςβύτης, ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων" 
ἜΣ Ἢ ε; ὃ Ὁ ν κι ὦ, 2» Ἄόοε " 

οὗ δὲ μου κατήγοροι, ατε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες, ὑπ 
ὦ -Ὸ᾽ Ὁ ) Α " 27 

τοῦ ϑάττονος, τῆς κακίας. καὶ νῦν δὴ ἐγὼ μὲν ἄπει- 
ς ΦΥΓΘ . ἤἦ Π »ὕ, ς ι « 4 

μι ὑφ᾽ ὑμῶν ϑανάτου δίκην ὄφλων, οὕτοι δὲ, ὑπὸ 
τῆς ἀληϑείας ὠφληκότες μοχϑηρίαν καὶ ἀδικέαν. καὶ 
ἔγωγε τῷ τιμήματι ἐμμένω, καὶ οὗτοι. ταῦτα μὲν οὖν 
που ἴσως οὕτω καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶμαι αὐτὰ με- 
τρίως ἔχειν. ΧΧΧ, Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιϑυμῶ ὑμῖν 
χρησμῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου. καὶ γάρ εἰ- 
μι ἤδη ἐνταῦϑα ἐν ᾧ μάλιστ᾽ ἄνϑρωποι χφησμῳδοῦ- 

συν, ὅταν μέλλωσιν ἀποϑανεῖσϑαι. φημὶ γάρ, ὦ ἂν- 
δρες, εἴ μὲ ἀποκτενεῖτε, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐϑὺς 
μετὼ τὸν ἐμὸν ϑάνατον, πολὺ χαλεπωτέραν, νὴ Ζία, 
ἢ οἵαν ἐμὲ ἀπεκτείνατε. νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασϑε, 
5) 3 ΕΕ 79 Ὁ ὃ ὃ γ 5 ᾿ -ῳ 

οἰόμενον ἀπαλλάξεσϑαι τοὺ διδόναν ἔλεγχον τοῦ 
βίου" τὸ δὲ ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ 

ῳ , ᾿ [“] 

φημι. πλείους ἔσονται ὑμᾶς οὗ ἐλέγχοντες, οὕς γῦν 

ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς δὲ οὐκ ἠσϑάνεσϑε " καὶ χγαλεπώ- 

τεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροΐ εἶσι, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον 
ἀγανακτήσετε. εἰ, γὰρ οὐδυθε; ἀποκτείναντες ἀνϑρώ- 

ω- 2 . « - 8 

πους, ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν ὅτι οὐκ 
2 ΓῸ ΡῚ -Ὁ “- 

ὀρϑῶς ζῆτε, οὐ καλῶς διανοεῖοϑε. οὐ γάρ ἐσϑ᾽ 
εἰ ἘΠ᾿ ὧν ι 2 Ἷ ὶ [, 2 Υ̓ 52 αϑ 

αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ, οὔτε καλὴ" ἀλλ 
φ.Κ 2! 

ἐχείγη καὶ κοιλλίστη καὶ ῥάστη, μὴ τοὺς ἄλλους κο- 



, 
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λούειν, ἀλλ αὑτὸν παρασχευάζειν ὁπῶὼς ἕσται ὡς 

βέλτιστος. ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις 

μαγντευσάμεγος, ἀπαλλάττομαι. ΧΧΧΙ, Τοῖς δὲ ἀπο- 
ψηφισαμένοις ηδέως ἂν διαλεχϑείην ὗ ὑπὲρ τοῦ γεγο- 
»ότος τουτουΐ πράγματος, ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν 
(γουσι, καὶ οὕπω ἔρχομαι οὗ ἐλϑόντα μὲ δεῖ τεϑνά- 
ναν. ἀλλά ὑμοῖ, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, παραμεΐνατε το- 
σοῦτον χρόνον: οὐδὲν γὰρ, κωλύει διαμυϑολογῆσαι 
πρὸς ἀλλήλους, ἕως ἕξεστιν. ἱ ὑμῖν γὰρ ὡς φίφους οὔσι», 

ἐεδες αν ἐϑέλω τὸ νυνέ μοι ξνμβεβηκὸς τί ποτ᾿ ἐν- 

γοεῦ. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ (ὑμᾶς γὰρ δικα- 

στὰς καλῶν, ὀρϑῶς ἂν ἡ ον ϑαυμάσιόν τί γέγο- 
γδ». ἢ γὰρ εἰωϑυϊά μαι μαρημρῆῳ ἢ τοῦ δαιμονίου, 
ὃν μὲν τῷ πρύσ θεν χρόνῳ 1 παντὶ πάγυ πυκγὴ ἀεὶ ἢν, 
καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι 

μὴ ὀρϑῶς πράξειν. νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ μοι, ἂπερ 
Η γ’ 

ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτέ, ἃ 75 δὴ οὐη ϑείη ον ἑις, καὺ-- 

νομίξεται, ἔσχατα κακῶν εἶναι. ἐμοὲ δὲ οὔτε ἐξιόγτι 
΄ ᾿ 3 

ϑεν οἴχοϑεν ἡγναντιώϑη τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον, 
32} ΒΥ ον Ξ᾿ χῇ ᾿ δ] ᾿ Δ ν᾽ ι μ 

οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυϑοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, 
3, - 3 Γ 

οὔτε ἐν τῷ λόγῳ οὐδενί, μέλλογτέ τι ἐρεῖν. καίτοι ἐν 
γ ’ φ ω ) , ᾿ 

χλλοις λόγοις πολλαχοῦ ϑὴ μὲ ἔπξοχξε λέγοντα δ εἰα 

τῶ νυνὶ δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν 

ἔργῳ οὐδενὲ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἠναντιώϑη μοι. τί οὖν 
" ν ες “Ὁ »ὉὋ» αἴτιον εἶναν ὑπολαμβάνω; ἐγὼ ὑμῶν ἐρῶ. κινδυνεῦὺεν 

γάρ μοι τὸ ἕνμ ιβεβηκὸς τοῦτο ἀγαϑὸν γεγονέναι" “ 
Ἅ 3 2» 

καὶ οὖχκ ξἔσϑ᾽ ὅπως ἡμεῖς ὀρϑῶς ὑπολαμβάνομεν, 

ὅσον οἰόμεθα κακὸν εἰν, τὸ τεϑγάγαι. μέγα μοὲ 
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τεκμήριον τοῦτο γέγονεν. οὐ γιὶρ ἔσϑ᾽ ὅπως οὖκ ἡναν- 
τιώϑη ἄν μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον, εἰ μὴ τι ἔμελλον ἐγὼ 
ἀγαϑὸν πράξειν. ΧΧΧΊΠ. ᾿Ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς 
πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαϑὸν αὐτὸ εἴναι. δυοῖν γὰρ ϑά- 
τερόν ἐστι τὸ τεϑγάναι" ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι, μηδ᾽ 
αἴσϑησιν μηδεμέαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεϑγνεῶτα, Κ᾽, 
κατιὶὶ τὰ λεγόμενα, μεταβολὴ τις τυγχάνει οὖσα καὶ 
μετοίκησις τῆς ψυχῆς τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλ- 
λον τόπον. καὶ εἴτε δὴ μηδεμία αἰσϑησίς ἐστιν, ἀλλ᾽ 
οἷον ὕπνος, ἐπειδάν τις καϑεύδων μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν 
ὁρᾷ, θαυμάσιον κέρδος ἂν εἴη ὃ ϑάνατος. ἐγὼ γὰρ 
ἂν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα, 
ἐν ἢ οὕτω κατέδαρϑεν ὁ ὥςτε μηδὲ ὦ ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς 
ἄλλας λύε τε καὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ὃ ἑαυτοῦ 
ἀντιπαραϑέντα ταύτῃ τῇ γυκτί, δέδιε: ὐκεψάμεγον εἰ- 
πεῖν, ὁπύσας ἄμεινον καὶ ἥδιον ἡμέρας καὶ γύκτας 

ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι 
ἂν μὴ ὃτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν. βασιλέα, 
εὐαριϑμήτους ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλ- 
λας ἡμέρας καὶ νύκτας. εἰ οὖν τοιοῦτον ὃ ϑάνατός 
ἐστι, κέρδος ἔγωγε λέγω" (καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὃ 
πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ μέα νὺὑξ)" εἰ δ᾽ 
αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν ὃ ϑάνατος ἐνθένδε εἰς 
ἄλλον ἸΟΉΘΈ; καὶ ἀληϑὴ ἐστὶ τὼ λεγόμενα, ὡς ἄρα 

ἐχεὶ εἰσὶν ἅπαντες οἵ ὑ τεϑνεῶτες, τί μεῖζον ἃ ἄγ αϑὸν τοὺ» 
του εἴη ἂν, ὦ ἄνδρες δικασταί; εὐ γάρ τις ἀφικόμενος 
εἰς δου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων δικα- 
στῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληϑῶς δικαστάς, οἵπερ 
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καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, ἸΠένως τε καὶ ῬΡαδόμαν- 
ϑυς χαὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος, καὶ ἄλλοι ὅσοι 
τῶν ἡμιϑέων δίκαιοι ἐγένοντο ἕν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, 
ἄρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία; . ἢ αὖ ̓ Ορφεῖ ξυγγε- 
γνέσθαν καὶ Πίουσαίῳ καὶ “Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ, 
ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολ- 
λάώκις ἐθέλω τεϑνάναι, εἰ ταῦτά ἐστιν ἀληϑῆ. ἐπεὶ 
ἔμοιγε καὶ αὐτῷ ϑαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὖ- 
τόϑι, ὁπότε ἐντύχοιμι Παλαμὴδει καὶ Αἴαντι τῷ Τε- 
λαμῶνος, καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν 
ἄδικον τεθνήπεν" ἀντιπαραβάλλοντι τιὶ ἐμαυτοῦ πό- 
ϑη πρὸς τὰ ἐκείγων, ὡς ἐγώμαν, οὔκ ἂν ἀηδὲς εἴη. 

καὶ δὴ καὶ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευ-- 
ψῶντα, ὥρπερ, τοὺς ἐνταῦϑα, διάγειν, τίς αὐτῶν σο- 
φός. ἐστι, καὶ τίς οἴεται μὲν, ἔστι δ᾽ οὔ. ἐπὶ πόσῳ 
δ᾽ ἄν τις, ὦ ἄνδρες δικασταΐ, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν 
ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα τὴν ππελμήν στρατιάν, ἢ Οδυσ- 
σέα, ἢ “Σίσυφον; ἢ ἄλλους μυρίους ἂν τις εἴποι καὶ 
ὄγδρας καὶ γυναΐκας, οἷς διαλέγεσθαι ἐκεῖ καὶ ξυνγ- 

εἶναν καὶ ἐξετάζειν, ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας 
πάντως. οὐ δή που τούτου γε ἕνεκα οὗ ἐκεῖ ἀποκτε- 
γοῦσι. τὠ τὲ γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἶσιν οἱ ἐκεῖ 
τῶν ἐνὸ ἀδε, καὶ δὴ τὸν λοιπὸν χρόνον ἀϑάνατοί εἰσιν, 
εἴπερ γε τὰ λεγόμενα ἀληϑῆ ἐστιν. ΧΧΧΠΠ, Ἀλλὰ καὶ 
ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς 
τὸν ϑάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληϑὲς, 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὺ ἀγαϑῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι 
οὔτε τελευτήσαγτι, οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ ϑεῶν τὰ τοὐ- 



δ. εἰ Ὁ. ΑΡΌΨΘΟΙΑ 506 Ὰ, 70 
3 τε ϑ του πράγματα" οὐδὲ τὰ ἐμὰ νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομά- 

᾿ 3 " Ὁ 2 δ' .“ Μ του γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι δὴ 
τεϑνάναι καὶ ἀπηλλάχϑαν πραγμάτων βέλτιον ἦν 

2 Ὁ 

μοι. διὰ ταυτὲ καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψε τὸ ση- 
μεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου καὶ 
τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω" καΐτοι οὐ ταὖ- 
τῃ τῇ διανοίᾳ κατεψηφίζοντό μου καὶ κατηγόρουν, 
2 32 3 ᾿ μὰ 2 - 31Κ ᾽ 

ἀλλ οἰόμενοι βλάπτειν τι τοῦτο αὐτοὶς ἄξιον μέμ- 
2. ὦ , ᾿ »- 

φεσϑαι. τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι" τοὺς υἱεῖς 
ς ΕἾΕΝ 

μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασϑε, ὦ ἄνδρες, ταῦ- 

τὸ ταῦτα λυποῦντες ὅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν 
εου -Ὁ ΕῚ ᾿ 217. " ᾿ 
ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἔπι- 

-»ῸὋ᾿ὦ ΡλῚ τ -ὖ ἢ ΄- ξοτ ᾿ς 

μελεῖσϑαι ἢ ἀρετῆς καὶ ἐὰν δοκῶσέ τι εἰναι, μηδὲν 
« 5 

ὄντες, ὀνειδέξετε αὐτοῖς, ὥςπερ ἐγὼ ὑμῖν, ὁτι οὐκ 
ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι εἶναι, ὄντες οὖ- 
δεγνὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰ» ταῦτα ποιῆτε, δίκαια ἡ ρον, 

ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ἱμῶν αὐτός τὸ καὶ οἵ υἱεῖς, ἀλλὰ 
᾿ ) τε; ᾿ ΄ γ -»" γὰρ ἤδη ὡρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μέν, ἀποϑαγνουμένῳ, ὑμῖν 
; ἔ φ Ὁ ΄ 3 

δέ, βιωσομένοις. ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἕρχονται ἐπὶ 
2) »"Ὗ 2] Ἃ " ΒλῚ »-Ὁ -ῳ 

ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ ϑεῷ. 



80 ῬΙΑΤΟΝΙΒ ὃ Ῥι18,..},:, 

ΚΟΡ ΡΥ ΑΒ ὩΝΙ 

1 τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὗ πρωΐ ἔτι 
ἐστί; ΚΡ, Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Πηνίχα μάλιστα; 
ΚΡ. Ὄρϑρος βαϑὺς: ΣΩΣ Θαυμάζω ὅπως ἠϑέ- 

λησέ σοι ὃ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι. ΚΡ. 
Ξυγήϑης ἢδη μοί ἐστιν, ὦ “Σώκρατες, διὰ τὸ πολ- 

λάκις δεῦρο φοιτῶν καί τι καὶ εὐηργέτηται ὑπὶ ἐμοῦ. 
ΣΩ. Ἄρτι δὲ ἥκεις, ἢ πάλαι; ΚΡ, ᾿Ἐπιεικῶς πά- 
χαι. ΣΏ. Εἶτα πῶς οὐκ εὐϑὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὼ 

σιγῇ παρακάϑησαι; ΚΡ, Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σύώ- 

κρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ ἀγρυπνίᾳ 
καὶ λύπη εἶναι. ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι ϑαυμάζω, αἱ- 

σϑανόμενος ὡς ἡδέως καϑεύδεις" καὶ ἐπίτηδές σε 

οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ πολλάκις 

μὲν δὴ σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ εὐδαιμόνισα 
τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ γὺν παρεστώσῃ 
ξυμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρῴως φέρεις. ἼΞ. 

αὶ γὸρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν 

τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτῶν. ΚΡ, Καὶ 
ἄλλο", ὦ “Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις ξυμ- 
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ΠῚ εν 3 ωῳ γ ς 
φοραῖς ἁλίσκονται" ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς ἐπιλύεται ἢ 
« ΕῚ - Ὁ Υ͂ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ- 

᾿ΗΡΕΞ Ὁ τ “Δ. ο΄ῳω 

ΣΩ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλιὶὶ τί δὴ οὕτω πρωὶ ἀφῖξαν. 
2 ᾽ 

ΚΡ. ἀγγελίαν, ὦ Σώχρατες, φέρων χαλεπήν, εὖ 
ς ) 2 - 

σού, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σον 
3 »ΡῪ΄ - ο. 

ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν" ἣν ἐγώ, 
ς Σ Ἃ «Ὁ ᾽ - [ δὰ ΣΕ; 

ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατα ἂν ἐνέγκαιμι. 1.2. 
- 
« 

Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ 4ηλου, οὗ 

δεῖ ἀφικομένου τεϑνάναι με; ΚΡ. Οὔτοι δὴ ἀφῖ- 
ἱχται, ἀλλὰ δοκεῖ μὲν μοι ἥξειν τήμερον, ἐξ ὧν 
ἀπαγγέλλουσιν ἡκοντές τινὲς ἀπὸ Σουνίου, καὶ κα- 

ταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἂγ- 
] γελὼν ὅτι ἥξει τήμερον" καὶ ἀνάγκη δὴ εἰςαύριον 

ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σ8 τελευτᾷν. [1 ΣΩ. 
᾿λλ, ὦ Κρίτων, τύχη ἀγαϑῇ" εἰ ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς 

φίλον, ταύτῃ ἔστω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τή- 
ὑμερον. ΚΡ. μόϑεν τοῦτο τεχμαίρῃ; 5Σ.2). ᾿Εγώ 
σοι ἐρῶ. τὴ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ μὲ ἀποθνήσκειν 

Ι Ἴ ἢ ἂν ἔλϑῃ τὸ πλοῖον. ΚΡ. Φασὶ γέ τοῖ δὴ 
οὗ τοὐύτῶΤν κύριοι. ΣΏ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης 

ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεχμαί- 

ρομαν δὲ ἔκ τινος ως ὁ ἑώρακα ὀλίγον πρότε- 
| τ ταύτης τῆς γυκτός" καὶ ἡνδυδεθειν ἐν καιρῷ 

᾿ τινὶ οὐκ ἐγεῖραί με. ΚΡ, Πν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον; 
ΣΟ. ᾿Εδόκει τίς μοι γυνὴ προςελϑοῖσα, καλὴ καὶ 

εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι μὲ καὶ 
εἰπεῖν" ὭΣ Σώχρατις, ᾿Πματί κεν τοὐτάτω φϑίην 
2 

ἐρίβωλον ἵκοιο. ΚΡ, “Ὡς ἅτοπον τὸ ἐγύπγιον, ὦ 
. 

Ῥχγαι. μι. Τ᾽ 
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“-- 

“Σώκρατες. ΟΣ ΣΩ, ᾿Εναργὲς μὲν οὖν, ὥς Υ̓ ἐμοὶ ὁ δοκεῖ, 

ὦ Κρίτων. ΠῚ. ΚΡ, Δαν γέ; ὡς ἔοικεν. ἀλλ᾽, ὦ δαι- 
μόνιε Σώκρατες ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πεέϑου, καὶ σώ- 
ϑητι. ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐδεμέα ξυμφορά 

ἥ χα.» ΒῚ ι ᾿Ὶ :ι »-Ὁ ἔστιν ἀλλῃ, ἀλλὰ χωρὶς μὲν σοῦ ἐστερῆσθαι, τοι- 
! Ὅπ' ᾿ 5ων τ 

οὕτου ἐπιτηδείου οἷον ἐγὼ οὐδένα μήποτε εὑρήσω, 
» δ Ἁ »Ν Γ"- νοι λυ ᾿ . ᾿ τς ὍΝ ξεν δὲ χαὶ πολλοῖς δόξω, οἱ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς 

᾿ ΡΩ 3 ͵] δ 

ἴσασιν, ὧς οἷός τ ὧν σε σώξε ἐν ὁ: Ἐν ἤϑελον ἄγα- 
λίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων 
εἴη ταύτης δόξα, ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείογος 

-Ὁὖ :- ι . γ 

ποιεῖσθαι ἢ φίλους ; οὐ γὰρ πείσονται οὗ πολλοί, 
ς 

ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἡϑέλησας ἀπιέναι ἐνθὲ γδε, ημῶν 

προϑυμουμένων. 1.2. ᾿Αλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε 
- . Ὁ Ὁ - ι 

Κρέτων, οὔτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γιὼρ 
Γ τ "Ὁ γῖ « ' 

ἐπιεικέστατοι, ὦν» μᾶλλον ἄξιον φροντέξε ι», Ἡγηῖ 
2 Ἁ «; -» . Ὁ 

σονται αὐτὼ οὕτω πεπρᾶχϑαν ὥςπερ ἂν προυχϑῇ. 
3 ΡῚ - « ῃ ΕῚ -φ} 

ΚΡ. 4λλ δρᾷς δὴ οτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ 
“ὋὩ »ορΌἋ “-ο 3 τ - ῳ ἃ 

τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτι δὲ δῆλα τὰ παρ- 
; ͵ « ς Ι 2 38. ΑΝ - οὐ 2 ἘΝ Υ 

Ο»τοι νυγνέ, οτὺ Οἱον τ εἰονν οὐ πόολλῦι οὐ τὰ Θμέκρυ-, 
»-οΟοΣσΟΒ ΄ὦῳἢ 7). Γ 5 ,.ικ ᾿ ι Γ 

τατὰ τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, αλλὰ σχεδὸν τὰ μέ- 
δὴ - 

γιστα, ἔὰάν τις ἐν αὑτοῖς διαβεβλὴμ μένος ἀν ΣΙ 

ΕἸ γὰρ ὥφελον, ὦ Ἵζοίγων, οἷοί τε εἶναι οὗ πολ: 

"λοὲ τὼ μέγιστα χαπιῤ ἐξεργάζεσϑοκ, ἵνα οἷοξ τε 
᾿ κ - 

ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τιὶ μέγιστα " χαὶ ΠΑΝ ἂν εἶχε" γῦν 
ι " 2) 2, ᾿ 

δὲ οὐδέτερα οἷοί τε. οὔτε γὰρ φρόνεμον οὔτε ἄφρονα 
δυνατοὶ ποιῆσαι" ποιοῦσι δὲ τοῦτο δ, τι ἂν τύχωσι. 
ΙΥ. ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω. τάδε δέ, ὦ Σώ- 

κρατες, εἰπέ μοι" ἀρὰ γὲ μὴ ἐμοῦ προμηϑῇ καὶ 
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2} 

τῶν ἀλλὼων ἐπιτηδείων, μή, ἐὼν σὺ ἐνθένδε ἐξέλ-, 
ς«ς -» ῳ ϑης, οὗ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν, ὡς 

σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασι, καὶ ἀναγκασϑῶμε .» ἢ καὶ πῶ- 
σαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν, ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ 

καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παϑεῖν; εἰ γάρ τι τοιοῦ- 
ΓΤ 2 δ ἃ τῇ ΤᾺ] Ὁ ᾿ ς σω , ᾿ ΤΆ τὸ» φοβῇ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν. ἡμεῖς γάρ πον δὲ 

- , Υ ο. κοιοΐ ἐσμεν, σώσαντές σε, κινδυνεύειν τοῦτον τὸν 
ν᾽ δ ἤ ΕᾺ." δέ: ΕΣ ΗΝ " γ᾿. 2}. 

κιγου»ο», κοὶρ, ἕὰν ὁεῇ, ἔτι τούτου μείζω, ἀλ 

ἐμοὶ πείϑου, καὶ μὴ ἄλλως ποίει. ΣΏ. Καὶ ταῦτα 
Ε Σ: 7 . 

προμηϑοῦμαιν, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά. ΚΡ. 
᾿Ὶ Π »ο». .ο Α, ᾿ 5 ι Ά 3 

ἸΠὴ τοίνυν» ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τὰρ- 
γύριόν ἐστιν, ὁ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ 
2.5). - 2 ͵ 2 -“ 4 

ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε, ἔπειτα οὐχ δρᾷς τούτους τοὺς 
3 »μΩυ 9 , ’ 

συκοφάντας, ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπὲ 

αὐτοὺς πολλοῦ πρη ἀφεὴ σοὶ δὲ ὑπάρχει. μὲν τὰ 
ἐμὰ χρήματα, ὡς ἔγῳμαι, ἱκανά" ἔπειτα καὶ εἴ τι 
ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀγαλέσκειν, τὰ ἐμά, ξε- 
γον οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι, ἀναλίσκειν. εἷς δὲ καὶ κε- 
κόμιπεν ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας 

Ξ -»"Ὗ , ι Ν᾽ 2 

ὁ Θηβυῖος: ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολ- 
Ἃ ΓΑῈ . τὰ ἃ .“ " ’ - Π 

λοὺ πάνυ. ὠςτὲ, ὁπὲρ λέγω, μὴτε τοῦτο φοβοὺμε- 
Υ Φ᾽ ἐ ι ἊΓΡ 2 »"»Ὁ-΄7 

γος ἀποχᾶμῃς σῶσαν σαῦτον, μῆὴτε ὁ ἕλεγες ἔν τῷ 
Ὺ , ε 32 

δικαστηρίῳ, δυςχερές σου γενέσθω, ὃτι οὐκ ἂν 
ἔχοις ἐ ἐξελϑὼν ὅ, τὸ χρῷο σεαυτῷ. πολλαχοῦ μὲν 7ὼρ 
καὶ ἄλλοσε ὕποι ἂν ἀφίκῃ, ἀγαπήσουσίέ σε" ἂν δὲ 

Υ͂ 2 ᾿ Υ͂ 3. ἣς 2 ᾿ ) Ἀ Ε »-ὋὉ- ε! 

βούλῃ εἰς Θετιαλέίαν ἱέναι, εἰσὴν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, 
οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται, καὶ ἀσφάλειάν σοὶ 

« ᾿ »-Ὃ-Ὃ Ν ᾿ 

παρέξονται, ὡςτε σὲ μηδένα λυπεῖν τῶν κατὼ Θεε- 

Ἑ. 
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Υ Π κ 3 4, ᾿ 

ταλίαν. Ὗ. Ἔτι δὲ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι 

δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν 

σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέ- 
σϑαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχϑροΐ σον σπεύσαιέν τε καὶ 
»Ὦ ι ωῶ Ὁ ΄ ᾿ : ' ἔσπευσαν, σὲ διαφϑεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τοὺὐ- 
τοις, καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προ- 

διδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκϑρέψαι χα ἐκ κυ υδεῦ- 
σαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος, ὅ, τι 

ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξουσι. τεύξονται δέ, ὡς τὸ 
Ἅ τ ᾿ “Ὁ 

εἰκός, τοιούτων οἱά περ εἴωϑε γίγνεσθαι ἐν ταῖς 
2 ΝῪ ΠῚ , Ψ ὭωὖὭ ω 

ὀρφανέαις περὶ τοὺς ὀρφανοὺς. ἢ γὰρ οὐ χρὴν ποιεῖ- 
- λὰ - γ᾽ 

σϑαι παῖδας, ἢ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντι; 

καὶ παιδεύοντα" αὺ δὲ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳ ϑυμότατι: 
ε Ὁ 4 ΠῚ Π τ φΦ 2 κ᾿ 3 ᾿ Ἃ ὯΝ 

αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἂν- 
δροεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ 

ἀρετῆς διὰ παντὸς τοὺ βίου ἐπιμελεῖσϑαι. ὡς ἔγωγε 
Ὡ « -Σ᾿ οα - 

καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων 
[«᾿ τω ᾿ , 

αἰσχύνομαι, μὴ δόξη ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὲ σὲ 
δ -- «ες , 

ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχϑαι" καὶ ἡ εἴςο- 
-»οΣ΄ἷ᾽ Υ̓͂ 2 ᾿ Ὁ δ.» ὩὩἷ 

δος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον ὡς εἰςῆλθες, ἐξὸν 
᾿ ΕῚ - Ἃ 2. ., κεν δ ΤᾺ ῳ , ε ἐν τ μὴ εἰφελϑεῖν, καὶ αὐτὸς ὃ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένε- 

το, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ ὙΠῸ τ ὥςπερ κατάγελως 

τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρα" 
ε -ᾧ - 2 

διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν ζ οἵτινές σξ οὐ διεσώσα- 

μεν, οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τὸ ὃν καὶ δυνατόν, εἴ τι 

καὶ σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἢν. ταῦτ᾽ οὖν, ὦ Σώ- 
χρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ἢ σοΐ τε 

δι 

καὶ ἡμῖν" ἀλλὰ βουλεύου" μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύε- 
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σϑαι ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι. μία δὲ βουλή. 
τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρῶ- 

χϑαι. εἰ δὲ τι περιμενοῖμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι 
οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ “Σώκρατες, σιείϑου 

μγι, καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποέει. 1]. Σ ἢ. .Ω φίλε Κρί- 

τῶν, ἢ προϑυμία σου πολλοῦ ἀξία, εἰ μετά τίγος 
ὀρϑότητος εἴη" εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων, τοσούτῳ χα- 
ο ἀρ δι. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα 

πρακτέον εἶτε μὴ" ὡς ἐγὼ οὐ μέσθν γῦν, ἀλλὰ καὶ 
(ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσθαι 
ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ὧν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίγη- 

ται. τοὺς δὴ λόγους οὕς ἐν τῷ ἔμπροσϑεν ἔλεγον, 
οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδὴ μοι δε ἢ τύχη 
γέγονεν" ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, καὶ 

τοὺς αὐτοὺς πρεςβεύω καὶ τιμῶ, οὕςπερ καὶ πρό- 
τερον». ὼν ἐὰν μὴ ῥ βελτίω ἔγωμεν λέγειν ἐν τῷ παρ- 

ὄντι, εὖ ἴσϑι ὅτι οὐ μὴ σοι ξυγχωρήσω, ὁὴδ' ἂν 

πλεέω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥς- 

περ παῖδας ἡμᾶς μορμολ ὕττηται Ἶ δεσμοὺς καὶ ϑα- 
γάτους ἐπιπέμπουσα, καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. ΚΡ, 
Πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεϑα αὐτώ; Σ. 

Εἰ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν 
σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν, πότερον καλῶς ἐλέγετο 

ἑκάστοτε, ἢ οὐ, ὅτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν σεροςέ- 

χειν τὸν νοῦν, ταῖς δὲ οὐ " 1) πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἅπο- 
θνήσκειν, καλῶς ἐλέγετο, γῦν δὲ κατάδηλος ὦ ἄρα 
ἐγένετο ὃτι ἄλλως ἕνεκα λόγου ἐλέγετο, ἣν δὲ παι- 
διὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληθῶς. ἐπιϑυμῶ δ᾽ ἔγωγε 
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ἐπισχέψασϑαι, ὦ Κρίτων, κοιγῇ μετὰ σοῦ, εἴ τι 
μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ γε ὧδε ἔχω, ἢ ὃ 
αὐτός, καὶ ἐάσομεν χαίρειν, ἢ πεισόμεϑα αὐτῷ. 

ἐλέγετο δέ πως, ὡς ἐγῴμαι, ἑκάστοτε ὧδε ὑπὸ τῶν 
ΟΣ ᾽ ᾿ [«] ο ᾿Ὶ ᾿ Ψ ῳ 

οἰομένων τι λέγειν, ὥςπερ γῦν δὴ ἐγὼ ἕλεγον" ὁει 
Ὁ ς ο σι - Γ ; 

τῶν δοξῶν ἃς οὗ ἄνϑρωποι δοξάζουσι, δέοι τὸς μὲν 
Χ Ἴ [εν -Ὁ ᾿ ᾿ Υ 9: ᾿ Ὁ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦτο πρὸς ϑεῶν, 

Ξ »ν. τ 9 - - Υ « Γ 

ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσθαι; σὺ γάρ, 
ἘΠ ΩΣ 2 3) Ψ. ἐ ι ἂν ο᾿ λλ " 3 9 " 

οσα γὲ τανϑρώπεια, ἐχτὸς εἰ τοῦ μέλλειν ἀποϑγὴ- 
5 2 , ς -“ 

σκειν αὔριον, καὶ οὐκ ἂν σὲ παραγροῦοι ἡ παροῦσα 
ξυμφορώ. σκόπει δὴ" οὐχ ἱκανῶς δοκεῖ σοι λέγε- 
σϑαν ὅτι οὐ πάσας χφὴ τὰς δόξας τὸς τῶν ἀνϑοώπων 
τιμᾷν, ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, 
χλλ : ω Σ᾿ -Ὁ δ᾽ Ἂν" : ΕΣ ΄ ᾿ οο ν 3 δον 

ἀλλὰ τῶν μέν, τῶν δ᾽ οὔ; --- τί φὴς ; ταῦτα οὐχὶ κα- 
ΟΥΤΩΣ «- 2 [κ 

λῶς λέγεται; ΚΡ. Καλῶς. Σ,. Οὐκοῦν τὰς μὲν 

χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πονηρὸς μὴ; ΚΡ. ναί. 
Σ4). Χρησταὶ δέ, οὐχ αἱ τῶν φρονίμων" πονηραὶ 

- στ “γῇ Ὁ Φ ! Γ 

δέ, αἷ τῶν ἀφρόνων; ̓ ΚΡ, πὼς δ᾽ οὔ; Υ11.. .2.. Φέρε 
δὴ πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναξ ζόμενος ἀνὴρ 
καὶ τοῦτο πράττων, πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ 

Γ Ἃ ἢ. Υ ῳ ῇ δι ΕΞ , καὶ ψόγῳ [καὶ δόξῃ τὸν γοῦν προςέγει, ἢ ἑνὸς μό- 
ΕῚ ᾿ [4] 2ι ὐὐν 3 ᾿ 2Χ ἥν ᾿ς 2 ᾿ 

γοῦυ ἐκείνου ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ παιδοτρίβης ὧν; 
ες Ἂς 2 “Ὁ “Ὁ ,} 

ἈἊΞΡΡ νὸς μόνου. 2.2. Οὐκοῦν φοβεῖσθαι χρὴ 
τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσϑαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ 

ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν; ΚΡ. Ζὴ- 
λα δή. ΖΣΩ. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ ἐπ 

μγαστέον καὶ ἐδεστέον )ὲ καὶ ποτέον, ἢ ὃν τῷ ἑνὶ 
Ι 

δοκῇ τῷ ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαΐοντι, μᾶλλον 1) ἢ ξὺμ- 

΄ 
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-- 3) - )χιν 
πασι τοῖς ἄλλοις. ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. Σ,Ώ. Εἰεν 
Θ ’ Υ Κλ δο ΣΝ εἶ ἊΨ ’ 3 Ὁ 4 δό 

ἀπευϑήσας δὲ τῷ ἑνί, καὶ ἀτιμᾶσας αὐτοῦ τὴν δό 

ἕαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν πολ’ 
λῷ» καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, ἀρα τὴν κακὸν πείσε 
ται; ΚΡ, Πῶς ς γὰρ οὔ; ΖΣΩ. Τί δ᾽ ἔστι τὸ καχὸν 

- “ “ Ξ5 “ 

τοῦτο; καὶ ποὸϊ τείνει, " εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειϑοῦν- 
. “. [ο 2 - τ τος; ΚΡ. δῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα. τοῦτο γὰρ διόλ- 

-5- - ΄ - Ὕ ΕἸ 

λυσι. ΣΏ. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τἄλλα, ὦ 
γοῦνα μη ε' . ’ “- Δ δ δὰ αν ὡὟ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πίνντα διίωμεν" καὶ δὴ καὶ 

περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, »αὺ αἰσχρῶν καὶ κα- 
λῶν, καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡμῖν 

« -ν “ 

ἐστὶν ἡ βουλή, πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεὶ 
« -Ὁ γ' “ὦ 2 ᾿ }ν - ω 

ἡμὰς ὅπεσϑαι, καὶ φοβεῖσθαι αὐτὴν, Ἢ τῇ τοῦ 
ἀπο ἰν ΡΜΡΕΝ πτν οι, 7 “7. κι Ὁ Ν᾿ 2 Υ δνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων, ὧν δεῖ καὶ αἱσχύγεσϑθαι 

Ἂ ΄ -"..  « 2 - 2. 5 

καὶ φοβεῖσϑαι μᾶλλον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους; 

ᾧ εἰ μὴ ἀκολουϑήσομεν, διαφϑεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ 

λοιβησόμεθϑο , ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, 

τῷ δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο; ἢ οὐδὲν ἐσ τοῦτο; ΚΡ. 
Οἰμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 11]. ΣΏ. Φέρς δή, ἐὰν 

«ς ῳ- ρου ϑ ’ 

τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ 
τοῦ νοσώδους δὲ διαφϑειρόμενον, διολέσωμεν, πει- 

Υ͂ ν “ -ο΄ 2 40. Ψ - ΕΣ : ϑόμεγον μὴ τῇ τῶν ἐπαϊόντων δόξη, ἀρὰ βιωτὸν 
ς»"ν ᾿ Ἀ ΄ 3 - 3» , - ημῖν ἐστὶ διεφϑαρμένου αὐτοῦ ; ἔστι δὲ που τοῦτο 

- » τ ἊΨ ΕῚ ΕΥ̓ 

σῶμα, ἢ οὐχί; ΚΡ. ἵνα. ΣΏ. ᾿1ρ᾽ οὖν βιω- 
Π ε« -»-ὉὟῬ ἈΝ ι »- Ἧ Γ 

τὸν ἡμῖν ἐστὲ μετὺ μοχϑηροῦ καὶ διερϑαρμένου 
ἢ "» 3 - ῶ 

σώματος; ΚΡ, Οὐδαμῶς. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μετ ἐκεί- 
39, 2 , ςνω ᾿ , μι) ᾿ γου ὥρα ἐστὶν ἡμῖν βιωτὸν διεφρϑαρμόένου, ὁ τὸ 

χ ὃ ᾿ Δ βᾷ , δὲ δι ὩΣ ἢ 23 

ἀθικον μὲν λωθᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ονίνησιν. ἢ 
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ἰχὶ 

φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὃ 
τι ποτ᾿ ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὲ ὃ ἢ τὲ ἀδικέα καὶ 
ἡ δικαιοσύνη ἐστίν; ΚΡ, Οὐδαμῶς. ΣῺ. ““λλὰ 
τιμιώτερον; ΚΡ. Πολὺ γε. Σ,, Οὐκ ἄρα, ὦ 

ϑέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον ὃ, τι ἐροῦσιν 
οἱ πολλοὶ ἢ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὃ, τι ὃ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων 
χαὶ ἀδίκων, ὁ εἷς, καὶ αὐτὴ ἢ ἀλήϑεια. ὥςτε πρῶ- 

τον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρϑῶς εἰςηγὴῆ; εἰφηγούμενος τῆς 
τῶν πολλῶν» δόξης ἜΡΩΣ ἡμᾶς φρο»τίξειν περὶ τῶν δι: 
καίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν, καὶ τῶν ἐναντίων. 
ἀλλὰ μὲν δὴ φαίη γ ἂν τις" οἷοί τε εἰσὶν ἡμᾶς οἱ 
πολλοὶ ἀποκτιννύναι" δῆλα δὴ καὶ ταῦτα. ΚΡ. φαίη 
γὰρ ἄν, ὦ «Σώχρατες. ἜΣ, “ἀληθῆ λέγεις. ἀλλ᾽, 

ὦ ϑαυμάσιε, οὗτός 78 ὁ λόγος ὃν ὁμληλύϑαμεν, 
ἕμοιγε δοκεῖ ὅμοιος εἰγαιὶ "αὶ πρότερον. καὶ τόνδε 
δ᾽ αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν, ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζὴν 
περὶ πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ εὖ ἐδ. ΚΡ, : Ἀλλὰ 

μένει. .Σ.. Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταῦ- 
τόν ἐστι, μένει, 1) οὔ μένει; ΚΡ' Μένει. ΔΧ.ΣΩ. 

Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκεπτέον, πότε- 
ρον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσαι ἐξιέναι, μὴ ἀφιέν- 
τῶν ᾿1ϑηναίων, ἢ οὔὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαίνηται 
δίκαιον, πειρώμεθα" εἰ δὲ μή, ἐῶμεν. ἃς. δὲ σὺ 
λέγεις τὸς σπέψεις περὶ τε χρημάτων ἀναλώσεως καὶ. 

δόξης, καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληϑῶς ταῦτα, 
εὐ ποτα, υὑπέμματο ῇ τῶν ῥᾳδίως ἀποκτινγύντων, 
καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τε ἦσαν, οὐ- 
δεγὲ ξὺν γῷ, τούτων τῶν πολλῶν" ἡμῖν δ᾽ (ἐπειδὴ ὃ 
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᾿ [] ἀ- αἱ Η͂ 5. δὸ τ ΔΑ ἶ ᾿ 047 6) 
λόγος ουτως αἱρεὴ μὴ οὐδὲν ἀλλο σκεπτέον ἢ ἢ, ὁπὲρ 

ω νι ᾿ 4 “- Ἃ ιν 

γῦν δὴ ἐλέγομεν, πότὲρο» δίκαια πράξομεν καὶ χρὴ- 
ϊ Ὁ Ι͂ - τ ᾿ 5 Ι ᾽ ᾿) δ ῇ 

ματὰ τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ ἐνθένὸος ξξαξουσιε 
καὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντὲς τὸ καὶ ἐξαγόμενοι, 
δ. - Ἢ Ὁ -ὩὉ Ξ 

ἢ τῇ ἀληθείᾳ ἀδικήσομεν πάντα ταῦτα ποιοῦντες 
᾽Χ 3) 3 ς ᾿ 3 

πῷὰν φαινώμεϑα ἀδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ 
δ ̓ Ἑ ἴ- { 35 2. 9 Γ ὃ -»"ὝἭ 

ἕῃ ὑπολογίζεσθαι, οὐτ᾽ εἰ ἀποϑγησκειν ὃὲεν παρᾶ- 
" ΡῊ 2] ΄ Ὁ 

μένοντος καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας, οὔτε ἀλλο ὕτιοῦν 

πάσχειν, πρὸ τοῦ ἀδικεῖν. 1(}Ρ. Καλῶς μέν μοι δο- 
κεὶς λέγειν, ὦ Σώκρατες" ὅρα δὲ τὲ δρῶμεν. Σ,Ώ. 
-- - 5 ω! Ὁ ΝΘ 27 9 
“Φκοπώμὲν, ὦ γαϑε, κοιρῃ" καὶ εὖ πὴ ἔχεις ἀγντι- 

4 

3 ου 5 ῇ λέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντέλεγε, καί σοι πείσομαι" 
ἈΠ των - 32) ΕἸ 

εὐ δὲ μὴ, παῦσαν ἢδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι 
ΟἹ -} ᾿ 5 

λέγων τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χοὴ ἐνθένδε ἀκόντων 
ΠΣ {« Υ̓ 2 ν᾽ ΝῚ Γ ς« » " Ἁ -Ὁ-Ὁ .- 

 ἀϑηνανων- ἐμὲ ἀπιέναι. ὡς ἐγὼ περι πολλοῦ ποιοῦ- 
-» -Ὡ 5 2] 

μαι πεῖσαξ σε ταῦτα πράττειν, αλλὰ μὴ ἄκοντος. 
. δ ι 7 « Ὁ 

ρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχὴν, ἐὰν σοι ἱκανῶς 
᾿ - τ' 

λέγηται, καὶ πειρῶ ἀποκρίνασϑαι τὸ ἐρωτώμενον, ἢ 
ΡῚῚ . ΄ ΡῚ ᾿ τ Ὕ 

ἀν μάλιστα οἴῃ. ΚΡ. 4λλὰ πειράσομαι, Χ, ΣΩ. Οὐ- 
ι ς " Υ̓ Βλ,  δενὲ τοόπῳ φαμὲν ἑκόντας ἀδικητέον εἰναι" ἢ) τινὶ 

᾿ ι 9 ᾿ Γ Ἂ ι 2! ᾽Χ 32 -“οΦΨῳ ͵ 

μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὶ δὲ οὐ; ἢ οὐδαμῶς τό γε 
Ὶ χὸ Ὁ 2! ΗΝ 2] ν 7 ε Δ ς᾿»ν 

 ἀθικεῖν οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάκις ἡμῖν 
] ἍΤ ἃ - 5 9 , ’ ε ᾿ 9 ς μα δ καὶ ὃν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ ὠμολογήϑη; ὁπερ καὶ 

ΡΥ, ἐπ᾿ ΜᾺ ΄“ « ,σ“σὋὃ 2 -Ὥ Ν ε ’ ε 

᾿ ἄρτι ἐλέγετο. ἢ, πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι αἵ πρόσϑεν ὃμο- 
] Γ "Ὁ -Ὁ 2η} ᾿ ᾿ 

᾿ λογέαι ἐν ταῖοδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐχκεχυμέγαε 
' 2 53 τὰ 2) 
εἰσί; καὶ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες 

πε΄ ᾿ 5 ᾿’ ΓΟ ᾿ 

᾿ ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι, ἐλάϑο- 
Ἐνος 9 κ ἡ " ἘΝ ΡΒ ᾿ 

μὲν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες; ἢ πὰν- 
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τὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥςπερ τὖτε ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε 

φασὶν οἵ πολλοί, εἴτε μή; καὶ εἴτε δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε 

χαλεπώτερα πάσχειν, εἴτε καὶ πρᾳότερα, ὅμως τόγξε 
ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγχά- 
γεν ὃν παντὺὴ τρόπῳ φαμέν, ἢ οὔ; ΚΡ, Φαμέν. Σ.Ώ. 
Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. Κὰ Ρ. Οὐ δῆτα. Σ.2. Οὐδὲ 

ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἵ πολλοὶ οἴονται" 
ἐπειδὴ γὲ οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. ΚΡ. Οὐ φαΐνεται. 
5.1). »Ε{ δαὶ πε κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κοίτων, ἢ οὗ; 

ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. ΨΤί δὲ; ἂν- 
τικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς οἵ πολλοί φασι, 
δίκαιον, ἢ οὐ δίκαιον; ΚΡ. Οὐδαμῶς. Σ.2. Τὸ 
γάρ ποῦ κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐ- 

δὲν διαφέρι. ΚΡ, αληϑὴ λέγεις. Σ.Ώ.. Οὔτε ἄρα ἄντ- 
αδικεὺν δεῖ, οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, 

οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ αὐτῶν, καὶ ὅρα, ὦ Κρῖ- 
τῶν, ταῦτα λαϑομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὅμο- 
λογῇς. οἶδα 70 ὅτι ὀλίγοις τισὺ ταῦτα καὶ ἜΜ 

καὶ δόξειν" οἷς οὖν οὕτω δέδοκται, καὶ οἷς μή, τούὐ- 

τοις οὐκ ἔστι κοινὴ ( βουλή, ἀλλ ἀνάγκη τούτους 
ἀλλήλων ὙΠτΟ ΘΟ ΣΤ ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βουλεὺ- 
ματα. σκόπει δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα, πότερον κοι- 
γωνεὶς καὶ ξυνδοκεῖ σοι, καὶ ἀρχώμεθα ἐντεῦϑεν 
βουλευόμενοι, ὡς οὐδέποτε ὀρϑῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ 

ἀδικεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν, οὔτε τοῦ κακῶς πάσχοντα 
ἀμύνεσϑαι ἀντιδρῶντα κακῶς" ἢ ἀφίστασαι καὶ οὐ 
κοινωγεῖς τῆς ἀρχῆς. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ πάλα! οὕτω, 
καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ" σοὶ δὲ εἰ πη ἄλλῃ δέδοκται, λέγε 
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καὶ δίδασκε, εἰ δ᾽ ἐμμένεις τοῖς πρόσϑεν, τὸ μετὰ 
τοῦτο ἄκουε. ΚΡ'  4λλ ἐμμένω τὸ καὶ ξυνδοκεῖ μοι. 
ἀλλὰ λέγε. ΣΏ.. “έγω δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλ-: 
λον δ᾽ ἐρωτῶ πότερον ἃ ἂν τις ὁμολογήσῃ τῳ, δί- 
καια ὄντα, ποιήτέον ἢ ἐξαπατητέον. ΚΑ Ὁ. ἐαυναύτον: ( 
ΧΙ. ΣΩ. Ἔκ τούτων δὴ ἄϑρει. ἀπιόντες ἐνθένδε 

ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν, πότερον κακῶς τινὰς 

ποιοῦμεν, καὶ τοῦτα, οὺς ἤκιστα δεῖ, ἢ οἷ; καὶ 

ἐμμένομεν οἷς ὦ; μολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν, ἢ) οὔ; 
ΚΡ. Οὐκ ἔχω, ὦ «Σώκρατες, ἀποκρίνασϑαι πρὸς 

0 ἐρωτᾶς" οὐ γὰρ ἐνγοῶ. ΣΏ. .4}λ 3 σχύπει. εἰ 

μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθενὃς εἴτε ἀποδι δράσκειν, εἰϑ᾽ 
ὕπως δεῖ ὀνομάσαν τοῦτο, ἐλθόντες οἵ νόμοι καὶ τὸ 

κοινὸν τῆς πόλεως, ἐπιστάντες ἕροιντο",, Εἰπέ μοι, 

ὦ Σώκρατες, “τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τοῦ- 
τῳ τῷ ἕργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοῆ τοὺς τὸ νόμους 

ἡμᾶς ἀπολέσαι, καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν, τὸ σὸν 
μέοος; ἢ δοκεῖ σον οἷόν τ ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν 

εἶναι, καὶ μὴ ἀγατετράφϑαι, ἕ» ἢ ἃ» αἵ γενόμεναι 

δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν, αλλ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἀπκυροΐ τὸ 
γίγνωνται καὶ διαφϑείρωνται;““ τί ἐροῦμεν, ὦ Κρί- 

τῶν, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὺ γὰρ ἂν 

τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεὶν ὑπὲρ τοῦτον 

τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίκας τὰς δικα- 

σϑείσας προςτάττει πυρὶ ας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς 
αὐτοὺς ὅτι ἡδέκει) γὰρ ἡμᾶς ἢ πόλις, καὶ οὐκ ὁρ- 

ϑῶς τὴν δίκην ἔκρινε; ταῦτα, ἢ τί ἐροῦμεν; ὦ 
Ταῦτα νὴ 4ία, ὦ Σώκρατες. ΧΙ]. Σ1.. Τί οὖν; ἂν 



92 νει ΝΒ κα πὴ 
ΠΥ ε ; γεν , ΒΡ 
εἴπωσιν οἱ νόμοι" ,.12 Σώχρατες, ἢ καὶ ταῦτα ὧμο- 

: Εν δι Ν )ν το τ 
λόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί, ἢ ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς 

3Ὰ ς φ᾿» ᾽ν» «( Ἄ “Ὁ 5ϑω "- 

ἀν ἢ πόλις δικόζῃ ; “εἰ οὖν αὐτῶν ϑαυμάζοιμεν λε- 
᾿ ᾽ ΕΝ , ε; 5 ᾿ 

ξόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν" ,, Οτι, ὦ Σώκρατες, μὴ 
Υ . ἂν 3 ᾿ 

ϑαὺμαζε τὰ λεγόμενα, ἀλλ ἀποκρένου, ἐπειδὴ καὶ 
υ) 4 Ἂς οΐν ἄχχὸν Ὁ 3 » Ἂς ΝῚ Υ͂ 

εἰωϑας χρῆσθαι τῷ ἐρωτῶν τὸ παν ἀποκρίγνεσϑαι. 
᾿ ν ᾿ ὡς Ὁ « - Ἃ ῳ ΒῚ Ὡ 

φέρε γιὰρ τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει, ἐπιχειρεῖς 
ἡμὰς ἀπολλύναι; οὔ πρῶτον μὲν σὲ ἐγενγήσαμεν 
« -Ὁ- ἊἋ ων μι -»ο ; Ν ᾿ς ἡμεῖς; καὶ δὲ ἡμῶν ἔλαβε τὴν μητέρα σοὺ ὃ πατὴρ 

Ὰ ἱ Ἵ κι τῷ - 
καὶ ἐφύτευσέ σε; φράσον οὖν, τούτοις ἡμῶν τοῖς 
ΚΣ, - Ἃ ΤᾺ ῃ τὰ ’ εἰς 9 νόμοις τοῖς περὶ τοὺς γάμους μέμφῃ τι, ὡς οὐ κα- 
λῶς )Γ ἐς Οὐ ᾿ Π 9λ 9"1λλὺ π 

ὥς ἔχουσιν; ὑ μέμφομαι, φαίην ἂν. ,,Ἰλλὰ τοῖς 
σιξρὶ τὴν τοῦ! γενομένου τροφὴν τε καὶ παιδείαν, ἐν 
ἘΠῚ ΕΑΝ, 21 3 ο“ἷ Ἐς « 
ἢ) καὶ σὺ ἐπαιδεύϑης ; ἢ οὐ καλῶς προςέταττον ἡμῶν οἱ 
δέν, ᾿ " » 

ἑπετουτοις τεταγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ παὰ- 
Χ ω » ω- - 

τοὶ τῷ σῷ σὲ ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν ;"“ 
Καλῷο τ 2, 11ς- Ἶ 2 δὴ δὲ ΠΣ Β Ρ': Ὰ 

ς, φαίην ἂν. ,,1ἰεν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένου τε καὶ 
-- δ. - - 

ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύϑης, ἔχοις ἂν εἰπεῖν πρῶτον 
Ἶ ε τοῖον, τὠξδι. 3 ᾿ νυν Ἃ δ 

μέν, ὡς οὐχὶ ἡμέτερος ἡσϑὰ καὶ ἔκγονος καὶ δοῖ- 
τ Φρν ν᾿ ΕἸ 

λος, αὐτὸς τε καὶ οἱ σοὶ πρόγονον; καὶ εἰ τοῦτο 
. 3» ἐν 3. 5. αν αν 3 Ξ ἈΠ ἢ ’ Ν 

οὕτως ἔχει, ἀρ ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ 
ς.» τ! 9 Ἃ Ἑ “- ω “Ὁ 

ἡμῖν, καὶ ἀττ᾽ ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, ταὺ- 
κ Ὁ ΝΥ κνἢ ΡΒλῚ 

τὰ καὶ σὺ ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι; ἢ) πρὸς 
" , : 1 

μὲν ἀρὰ σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου ἡν τὸ δίκαιον, 
, 23 9 «ε' ο; 

αὶ πρὸς δεσπότην (εἴ σον ὧν ἐτύγχανεν), ὥςτε ἀπεὲρ 
-ο Ὁ 2! ου ΒΟῚ Π 

τάσχοις, ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, οὔτε κακῶς ἄκουον 
᾽ 2) 

τὰ ἀντιλέγειν, οὔτε τυπτόμενον ἀντιτύπτειν, οὔτε 
37 Δ ωο , τ Α ’ 2) ᾽ 

ἄλλα τοιαῦτα πολλά" πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ 
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τοὺς γύμους ἐξέσταν σού, ὥςτε ἐάν σε ἐπιχειρῶμεν 
ἡμεῖς ἀπολλύναι, δίκαιον ἡγούμενοι εἶναι, καὶ σὺ 
δὲ ἡμᾶς τοὺς νόμους καὶ τὴν πατρίδα, καϑ' ὅσον 

δύνασαι, ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ φήσεις, ταῦ- 
τὰ ποιῶν, δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληϑείᾳ τῆς ἀρε- 
τῆς ἐπιμελούμενος; ἡ οὕτως εἶ σρφύς, ὥὧοτε λεληϑὲ 

σε ὅτι μητρός τὲ καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγό- 

γωὼν ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστι πατρίς, καὶ σεμγότε- 
ρον. καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονε μοέρᾳ καὶ παρὰ 
ϑεοῖς καὶ παρὰ ἀνϑοώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι; καὶ 

σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ ϑωπεύειν πα- 
τρίδα χαλεπαίνουσαν, ἢ πατέρα; καὶ ἢ πείϑειν, ἢ 
ποιεῖν ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν ἐών τι προςτάττῃ 
παϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐών τε τύπτεσϑαιν, ἐάν 

τὲ δεῖσθαι; ἐάν τε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωϑησόμενον 
ἢ ἀποθανούμενον, ποιητέα ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον 
οὕτως ἔχει; καὶ οὐχ ὑπεικτέον, οὐδὲ ἀναχωρητέον, 
οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ 
ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον, ὦ ἂν , κελεύῃ 
ἢ πόλις τὸ καὶ ἡ πατρίς; ἢ πείϑειν αὐτὴν ἡ τὸ δί- 

χαιὸν πέφυκε, βιάζεσϑαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μὴ Ἰτέρα, 
οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἕτι ἧττον τὴν πατρί- 
δα; “τί φήσομεν ποὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἀληϑῆ 
λέγειν τοὺς νόμους, ἡ οὔ; ΚΡ, Ἔμοιγε δοκεῖ. ΧΙΠ. 
ΣΩ. Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, (φαῖεν ἂν ἴσως οὗ 

᾿ψόμουλ εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληϑὴ λέγομεν, ὅτι οὗ δίκαια 
ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ γὺν ἐπιχειρεῖς, ἡμεῖς γάρ σϑ 

γεννήσαντες, ἐκϑρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες 



"4 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ΓΝ ΠΥ 
κι ἢ ξ τν ΕῚ - ᾿ ΠΝ δυο: 
ἁπάντων ὧν οἱοί τὸ μὲν καλῶν σοΐ τε καὶ τοῖς ἀλ- 
΄ -» ει! ιν 3. 

λοις πᾶσι πολίταις" ὅμως προσαγορεύομεν τῷ ἐξου- 
" Ξ'᾿ ω ) , σίαν πεποιηκέναι “ϑηναίων τῷ βουλομένῳ, ἔπει- 

δὰν δοκιμάσῃ καὶ ἔδῃ τὸ ἐν τῇ πόλει πράγματα, 
καὶ ἡμᾷς τοὺς γόμους, ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, 
ἐξεῖναν λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναν ὅποι ἂν βούλη 
ται. καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων ἐμποδὼν ἐστιν οὐδ᾽ 
ἀπαγορεύει, ἐάν τὲ τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν 

συ. 

] 

Ι 
᾿ 
“ 

! 
! 

ΕῚ Π ς ωὩωὭ ", Υ͂ δι αν... ἱέναν (εἰ μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις), «ἐάν " 
- 2) , ΕῚ ’ ΘΝ »)΄.ϑὺϑν»νν-νΝ . ΡΒ) 

τὲ μετοικεῖν ἀλλοσὲ ποὺ ἐλϑών, τεναν ἐκεῖσε ϑποι ἂν 
" πο ΛΩν, , ς Ὁ ΡΟΣΝῪ 2. 0Χ ες - Υ͂ 

βούληται, ἔχων το αὑτοῦ. ὃς δ΄ ἂν ὑμῶν παφαμείνῃ; 
γῸ [τὴν ς -Ὁ 

ὁρῶν ον τρόπον ΜΙΝ τύς τε δίκας δικάζομεν, καὶ 
εὐλλὰ τὴν πύλιν διοικοῦμεν, ἠδὴ φαμὲν τοῦτον ὦμο- 

« 

λογηπέναι ὃ ἔργῳ ἡμῖν, δ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν, ποιή- 

σεν» ταῦτα" καὶ τὸν μὴ πειϑόμεγον, τριχῆ φαμὲν 

ἀδικεῖν, ὅτι τὲ γεννήταις οὖσιν ἡμῖν οὐ σείϑεται, 
καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι ὁμολογήσας ἡμῖν πεϑε: 

27 πω ς 2) ΓΩ. ς “Ὁ "ἢ Α 

σθαι, οὔτε πείϑεται, οὔτε πεέϑει ἡμᾶς, εἰ μὴ κα- 
- ω « "“ο 5 

λῶς τι ποιοῦμεν" προτυϑέντων ἡμῶν, καὺ οὔκ ἀγρίως 
-- οι » 

ἐπιταττόντων ποιεῖν ἃ ἂν πελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέν- 
πῆ }Ὰ »Ὥο. ΕῚ -»"-Ὗἷ 4 

των δυοῖν θάτερα, ἢ πείϑειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τοῦ- 
τοῦ» οὐδέτερα ποιεῖ. ΧΊΥ, Ταύταις δὴ φαμὲν καί σε, 
ὦ Σώκρατες, ταὶς αἰτίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις 

2 .; 2 

δὲ ἐπιγρεῖς" καὶ οὐχ ἤκιστα ᾿Αϑηναίων σέ, ἀλλ᾽ ἐν 
᾿ [η ἘΡΡῚ ἣτν Ξ ΣΙ ΑΕ το ἂν ἀν δὺ 32) 

τοὶς μάλιστα.““ εἰ οὖν ἐγὼ εἴποιμι, διὰ τὲ δὴ, ἴσως 
, Π ο “Ὁ 

ἃν μου δικαίως καϑάπτοιντο, λέγοντες ὅτι ἐν τοῖς 
[ΣΧ 9 ν 2 -" 

μάλιστα 4“9ηναίων ἐγὼ αὐτοῖς ὡμολογηκὼς τυγχάνω 
ν -"ὟοῪ ι 2) ε; ΕἸ 

ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἄν" ,, Οτν, ὦ Σὰν 

, 

ἡ 

͵ 

ἥ 
ΛΑ 

Ἷ 

᾿ 
} 
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Ἶ ς:»ν Υ Υ̓ ’ μα 
κρατες, μεγάλα ἡμῖν τούτων τεμμὴήριά ἔστιν, τι 

ἘΠΕ Ὁ 3 ᾽ ον 15 ᾿ 2 ᾿ 32) 

σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσκομεν καὶ ἡ πόλις. οὐ γὰρ ἂν 
“΄ὦἢὄγ 2 »" { Ἵ « ’ Υ ΡΥ ΚΘ 

σιοτὲ τῶν ἄλλων ἀἀϑηναίων ἁπάντων διαφερόντως ἕν 
Ὸ.» ν 2! " ἸΝς 

αὐτῇ ἐπεδημεις, εἰ, μὴ σοι διαφερόντως ἡρεσκε᾽ καὶ 
ἌΡ Ξ , ΄- «“.ὦ 

οὔτ ἐπὶ ϑεωρίαν πώποτε ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, 
[ ι ἰφὶ ἘΣ 2 Ψ 7 2 3,5. ΠΕ, Ἶ Γ ΚῚ 

ὁτι μὴ οπταδ εἰς Ισϑμόν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, 8ὶ 
Υ Γ - 3 

ἡ ποι στρατευσόμεγος" οὔτε ἄλλην ἔποιήσω ἀπο- 
Η ! [σὲ ὉΠ ΠΡ Ἃ 2, 9.2 

δημίαν πώποτε, οὐςοπὲρ οὗ ἄλλοι ἀνϑρωποι" οὐδ 
Κ ΓΣῚ ΡΝ 2. - 

ἐπιϑυμία σε ἀλλης πόλεως οὐδ᾽ ἄλλων γόμων ἔλαβεν 
ἰδέναι" ἀλλὰ ἡμεῖ ἱκανοὶ ἦμεν, καὶ ἡ ἡμετέρα εἰδὲ αλλὰ ἡμεὶς σοι ἱκανοὶ ἦμεν, καὶ ἡ ἡμετξρι 
ως ρα αν δε Αθονο ο κ Π ϑος πόλις" οὕυτω σφόδρα ημᾶς ηροῦ, καὶ ὡμολόγεις κα 

ς ϑΡξρ᾽;Ὦν Π ᾿ 31] Χ - τ᾿ 9 
ἡμᾶς πολιτεύσεσθαι, τά τὲ ἀλλα καὶ παῖδας ἐν αὖ- 

ΟΝ Ἶς τ ΩΝ ἊΨ -Ο . ᾿ 

τῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς πόλεως. ἔτι τοί- 
᾽ 2 -" -ἫὋ «,χΖἰὉ “-- Ξ 

γυν ἐν αὐτῇ τὴ δέχῃ ἐξὴν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εὖ 
7 ΝῚ «! -» 5 " . 

ἐβούλου, καὶ ὁπὲρ. νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιζχει- 

ρεὶς, τότε ἑκούαης ποιῆσαι" σὺ δὲ τότε μὲν ἐκαλλω- 
“ ς 3 ῳ “- 5 7 { Π μ 5. Δ. 

σιίζου, ὡς οὐκ ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεϑγάναν σε, ἀλλ 
ε Ὁ ες 32, “᾿ -»οσὋ᾽Ἢ , ωο- 

ηροῦ, ὡς ἔφησϑα, πρὸ τῆς φυγῆς ϑάνατον" νῦν 
ν ἊΨ τ 3 2) ξς -»»" -“ 

δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς λόγους αἰσχύνῃ, οὔτε ἡμῶν τῶν 

γόμων ἐντρέπῃ, ἐπιχειρῶν διαφϑεῖραν" πράττεις τὲ 
«, ο᾿ .-Ὁ" « Γ- Φ ’ 

περ ἂν δοῦλος ὁ φαυλότατος πράξειεν, ἀποδιδοά- 

σκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνϑῆήκας τε καὶ τὰς ὅμο- 
Γ ω3 [4] « συ ξ ᾿νε - " - 

λογίας, καϑ' ας ημῖν ξυνέϑου πολιτεύσεσθαι. πρῶ- 
νΐ δ ΤΟΝ τῷ ω 5 : 5 3 ἊΝ 

τον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληϑὴ 
’ ες 

λέγομεν, φάσκοντες σὲ ὡμολογηκέναι πολιτεύσεσθαν 
Ψ, Ἅ “» 5ὴ 2423 3 Π οΝ ἊΣ 53 ῶΩὉ ςς Υ 

καϑ' ἡμὰς ἔργῳ, ἀλλὰ οὐ λόγῳ: ἢ οὐκ ἀληϑῆ;“ τὲ 
»ὋὉ" “Ὁ ἘΣ Φ» 2) ΕῚ “-ὠ΄ 

φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶ- 
» 

μὲν; ΚΡ. ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. Σ.,). ,, Ἄλλο τι οὖν, 



Ωῇ ; ΡΙΑΤΌΟΌΝΙΒ ἃ. ο. Ρ. 38... δ. 6. 
.», 

2 . δ ᾿ ; ι τὰ τ 2 . ἃς ὧδ 
ἂν φαῖεν, ἢ ὃ πε ιν) τὰς πρὺς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμο- 
λογίας παραβαίνεις; οὐχ ὑπ' ἀνάγκης ὁμολογήσας, 
οὐδὲ ὠπατηϑείς, οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀναγκασϑεὶς 
θουλεύσασθϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἕτεσιν ἀβδομήκοντα, ἐν οἷς 
ἣν σοι ἀπιέναι, εἰ, μὴ ἡρέσκομεν ἡμεῖς, μηδὲ δίκαιαι 
ἐφαίνοντό σοι αἵ ὁμολο; γίαι εἰναι. σὺ δὲ οὔτε 16χε- 
δαίμονα προηροῦ, οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑἕχάστοτςε 

μι 2 ΄ ἐ γ7 32, 3 ’ -ἷᾧ' ς.ν..5 “5 

φῆς εὐνομεῖσθαι, οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν τῶν Ελλη- 
Ξ: τ -"“ῸὉὦ -- 5 “7 ἦ 

γνίδων πόλεων, οὐδὲ τῶν βαρβαρικῶν" ἀλλ᾽ ἐλάττω 
γ- 3Ξ.»ϑ ὦ Ψ Π ᾽ν « ρ Ν᾿ Ἁ ἂς 

ἐξ αὐτῆς ἀπεδήκπησας, ἢ οἵ χωλοΐ τε καὶ τυφλοὶ καὶ 
Ἵ ΠΑ ΝΑ -οο ! 

οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι. οὕτω σοι διαφερόντως τῶν ἀλ- 
2 , Ἷ «ε« - .-ὉὍ Ξ 

λων «ϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οἱ γό- 
: ι 9. ΄ Ψ πῇ ] μου δηλονότι. τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ γό- 

ω ᾿ 2 »"7 , 

μων; γὺν δὲ δὴ οὐχ ἐμμένεις τοῖς ὡμολογημένοις" 
ἐμμενεῖς δὲ, ἐὰν ἡμῖν Ἂ πείϑῃη, ὦ Σώκρατες" καὶ 
οὐ καταγέλαστός γε ἔσῃ, ἐκ τῆς πόλεως ἐξελϑών. ΧΎ. 
σκόπει γὰρ δὴ, ταῦτα παραβάς, καὶ ἐξαμαρτών τι 
τούτων, τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτόν, ἢἣ τοὺς ἐπιτη- 

ο᾽᾿ ς τ ᾿ 

δείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινγδυνεύσουσι γὲ 
᾽ [ 5» α«ο 

σου οὗ ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν, καὶ στερη ϑῆγαι 
- δι κι 3 9 , - 

τῆς πόλεως, ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδὸν τι δὴ- 
3 ᾿᾽ -᾿ Ὺ - 

λον. αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτοτά τινὰ 
Ἐγ ὙΠ ΠΣ ἊΝ 7 οὴ τὰ ΒΥ : ᾿ ᾿ πίστι 

πόλεων ἔλθῃς, ἢ Θήβαζε, ἢ ϊεγάραδε, (εὐτο- 
ἴ Ἁ Ψ φῳ 2 , 

μοῦνται γὰρ ἀμφότεραι,) πολέμιος ἡξεις, ὦ ΞΞώκρα- 
- εἰ "»“Ξ“,, 

τες, τῇ τούτων πολιτείᾳ" καὶ ὅσοιπερ κήδονται τῶν 
ες πὸ Ἷ ς ἢ ᾿ , ς Υ͂ 

αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέινονταί σε, διαφϑορέσ ἡγοὺ- 

μενον τῶν νόμων" καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς 
᾿ Γ- τ, - 9 ων ᾿ ’ ἱΣ Ἔ, 

τὴν δόξαν, ὥςτε δοκεῖν ὀρϑῶς τὴν δίκην δικάσαι. 



ΠΡ Ἢ οὐτο, 97 
.«“ , Ι Υ͂ ϑ ὃ ὃ Υ 

ὑςτις γὼρ γόμων διαφϑορεὺς ἐστι, σφόδρα που δό- 
ον 

ἕξειεν ἂν γέων γε καὶ ἀγοήτων ἀνθρώπων διαφϑο- 
ρεὺς εἶναι. πότερον οὖν φεύξῃ τάς τε εὐνομουμένας 

πύλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς κοσμιωτάτους; καὶ τοῦ- 
ΠῚ ἸΧ2 - γ 

τὸ ποιοῦντι ἀρὰ ἀξιόν ἐστί σοι ζῆν; Υγ πλησιάσεις 

τούτοις, καὶ ἀναι:σχυντήσεις διαλεγόμενός τινὰς λό- 
ΕΊ -ν Ἷ ες ε,5 Π 

γους, ὦ Σώκρατες, οἵουςπερ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ 
ὖς Π Υ͂ ὌΝ γς ΄΄ᾧ Ψ ’ "Ὁ 

καὶ ἡ δικαιοσύηπλείηστου ἀξιον τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 
2 ἣ 7) ΠῚ 

τὰ νόμιμα καὶ οὗ νόμοι; καὶ οὔκ οἴει ἀσχημὸν ἂν φα- 
Ὁ : ῳ τ Γ ἊΨ; ΡΜΕ Υ͂ Ν 

γεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; οἴεσθαί γε χοῆ. 
7 2 ᾽ . Ϊ Ὁ Ἷ -ν - «ε; ι 

αλλ ἐκ μὲν τουτωῶν τῶ» πόλεων ἀπαρεῖς, ἠξεις δὲ 
2 Υ͂ ι ᾿ 4 τι ὥ» 3 -"ν 

ες Θετταλίαν παρὰ τοὺς ξένους τοῦ Κρίτωνος. ἐκεῖ 
, ι »" 3 ͵ ΝΟ ῸΝΝ 7 . ΕΚ »Ο 

γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία " καὶ ἴσως ἂν 
« 5 - 

ἡδέως σοὺ ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτη- 
“᾿ 

οἰου ἀπεδίδρασκες σκευὴν τὲ τινὰ περιϑέμενος, ἢ) 
ἡ κ᾿ ες ἵ γι « ϑ : 

διφϑέραν λαβών, ἢ ἀλλὰ οἷα δὴ εἰώϑασιν ἐνσκευά- 
᾿ ζεσϑαι οὗ ἀποδιδράσκοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ 

' - ΄ 3 ι - --Ὁ 

μεταλλάξας. οτι δὲ γέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόγου τῷ 
Η 3, ξ μὰ “» 

βίῳ λοιποῦ ὄντος, ὡς τὸ εἰκός, ἐτόλμησας οὕτω 

γλίσχρως ἐπιϑυμεῖν ζῆν, νόμους τοὺς μεγέστους πα- 
Ι - ῶς»"» [Ὁ Ὁ 7, ᾿ ᾿ - 

ραβάς, οὐδεὶς ος ἐρεῖ; ἴσως, ὧν μὴ τινὰ λυπῆς" 
ΙΔ ι ΄ 2. ΤΟΥ͂Σ 3. «ν’ πο δ “ἡ οἵ ἡ ζ5ν Ἐν ῥῶ: 
εἰ δὲ μὴ, ἀκούσῃ, ὦ “Σώκρατες, πολλιὶὶ καὶ ἀνάξια 

ῳ- «ς ᾿ 5 τ 

σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ πάντας ἀνθρώπους βιώσῃ 
Γ ο δ] 3 Ἢ Ὶ . 

καὺ δουλεύων. τί ποιῶν ; ἢ) εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, 
φ᾿ 4 7, ὃ - ΝῚ ὃ ὃ ι ΑΎΣ 1 7 

ὥςπερ ἔπι δεΐπγον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θετταλίαν; λό- 

γον δὲ ἐκεῖνοι οἵ περὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλλῆς 
3 »“ο“ὉΌ2:ὦ «ς -Ὁ ὙπΠᾺΑ ἢ ᾿ -ὉὉ ν ε' 

ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν ἔσονται; ἀλλὼ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα 
Υ͂ .--» ε΄ 3 Ὶ ἢ ’ 

βούλει ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκϑρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; 

Ῥιλτ. ῬΗΛΕΏ. ( 
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τί δαΐ; εἰς Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις τὲ καὶ 

σταιδεύσεις, ξένους ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτό σου ἀπο- 
Ι ι ο ι ͵ 3 ο 

λαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι, 
σοὺ ζῶντος, βέλτιον ϑρέψονται καὶ παιδεύσονται, 

«- Γ 32 - Π ᾿ 

μὴ ξυγόντος σοῦ αὐτοῖς; οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι οἵ σοὺ 
ΒῚ Γ ῶι»ν ) ι 

ἐπιμελήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὼν μὲν εἰς Θεττα- 
πὰ 3 Υ̓ 2 ῃ )ν ᾿ 3 . λίαν ἀποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται" ἐὼν δὲ εἰς ἄδου 
νν ΦΉῊΝ , , 

ἀποδημήσῃς, οὐχὲ ἐπιμελήσονται, εἴπερ γέ τι ὄφε- 
τ ἀπ ω ἕηνα ΕῚ ἢν -Ὁ ! ν 

λος αὐτῶν ἐστὲ τῶν σοι φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι; 
3’ 5 5.) "Ὁ ἢ 

οἴεσθαί γε χρὴ. ΧΥ. .λλ᾽, ὦ Σώκρατες, πειϑόμεγος 
τ τῶν Ὁ Ὁ Ὁ - Υ̓͂ 

ἡμῖν τοῖς σοῖς τροφεῦσι, μὴτε παῖδας περὶ πλείονος 
»- ᾿ - 2} ᾿ ᾽ - 

ποιοῦ, μὴτε τὸ ζῆν, μήτε ἄλλο μηδὲν, πρὸ τοῦ δικαίου" 
ε' ΞῚ «; -Ὶ ι 57 ὭΣ 7 9 Γ 

ἵγὰ εἰς ἄδου ἐλϑὼν ἔχης ταῦτα πάντα ἀπολογὴσα- 
τ τῳ 8 πα ΘΑ͂, 2] , 2 Ι ἰ 

σϑαν τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσιν. οὔτε γὼρ ἐνθάδε σοι φαί- 
“ 97 “ » ᾽ 

γεταῦ ταῦτα πράττοντι ἄμεινον εἶναν, οὐδὲ δικαιό- 
Υν ΔΥΝ ἸῈ ω 53.ς.υν 2) Ὁ -"’7 3 ’ 

τερον, οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδεν" 
Ι -Ὁ τὴν "7 , - ι 

οὔτε ἐκεῖσε ἀφικομένῳ ἄμεινον ἔσται. ἀλλὰ νῦν μὲν 
ς 2! ᾿ 2 2 9 π “- - 

ἠδικημένος ἀπει, ἐὰν ἀπίης, οὐχ ὕφ᾽ ἡμῶν τῶν 
2 Ψ ᾿ -᾿ τ ͵ 

γόμων, ἀλλ ὑπ ἀνθρώπων" ἐὰν δὲ ἐξέλϑῃς οὕτως 

αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας, τὰς 
“- « Ἂὕυ 

σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνϑήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς 
ι ' ΔἸΜΗΝ τ 

παραβάς, καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὺς ἠκι- 

στὰ ἔδει, σαυτόν τὲ καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ 
»ΡὃὋ « - ωο -ο-Ὁ “Ὁ 

ἡμᾶς" ἡμεῖς τέ σοι χαλεπαγνοῦμεν ζῶντι, καὶ ἐκεῖ 
δ’ τ. ἡξ ἵ 3 Π ς«» ε! Γ 2 2 

οὗ ἡμέτερον ἀδελφοί, οὗ ἐν χδου νύμοι, οὔκ εὐμε- 
ἕῳ 3 Π ε ε -Ὁ Φ 

γῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεχείρη- 
’ 3 ι " 

σας ἀπολέσαι, τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μὴ σὲ πείσῃ Κρί- 
-Σοσ ει ’ χλ Ὧν «ς« » (ς ᾿ Ὁ Ξ 

τῶν ποιξὶν α λἔγει, μᾶλλον ἢ ἡμεῖς. “« Ταῦτα, ὦ 
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φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσϑι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, 
ὥςπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκού- 

εν" καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἢ ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομ- 
βεῖ, καὶ ποιεῖ μὴ δύνασϑαν τῶν ἄλλων ἀκούειν, 
ἀλλὰ ἴσϑι, ὅσα γ8. τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι 
λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι 
οἴει πλέον ποιήσειν, λέγε. ΚΡ, 4λλ, ὦ Σώκρατες, 
οὐκ ἔχω λέγειν. ΣΏ. Ἑα τοίνυν, ὦ Κρίτων" καὶ 

[3 -ο 

πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὃ ϑεὸς ὑφηγεῖται. 

2 
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Ὁ. 1 ΠΝ 

“ἤγεός, ὦ ὦ Φαΐδων, παρεγένου “Σωκράτει ἐκείνη τ 
ἡμέρᾳ ἢ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ; 
ἄλλου τοῦ ἤκουσας; Φ 412. Αὐτός, ὠ “Ἐχέκρατες. 

ΠΧ, Τί οὖν δὴ ἐστιν ἅττα εἶπεν ὃ ἀνὴρ πρὸ τοῦ ϑα- 
γάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἀκούσαιμι. 
καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν τῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ 

τι ἐπιχωριάξει τανῦν ᾿Αϑήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται 

χρόνου συχνοῦ ἐκεῖϑεν, ὕςτις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγ- 
γεΐλαι οἱός τ᾽ ἢ περὶ τούτων, πλὴν γε δὴ ὅτι φάρ- 
μακον πιὼν ἀποϑάνοι" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φρά- 
ζειν. ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύϑεσϑε 
ὃν τρόπον ἐγένετο; ; ἘΧ. ΙΝαΐ, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγ- 
γειλὲ τις " παὶ ἐϑαυμώζομεν γε, ὅτι, πάλαι ἢ ὐμὲ γῆς 
αὐτῆς, πολλῷ ὕστερον φαΐνεταν ἀποϑανών. τὶ οὖν 

ἣν τοῦτο, ὦ Φαίδων; ΦΑΙΑ͂. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ 
γι ! ᾿ "7 2 ι Ὡς 

ἰχέκρατες, ξυνέβη. ἔτυχε γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς 
ΕῚ ’ Ὁ ει 5 -Σ- 9 

δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὃ εἰς Ζ1λον 
- , 3 “ ᾿ ι 

«ἀϑηναῖοι πέμπουσι κατ᾽ ἔτος. ἘΧ. Τοῦτυ δὲ δὴ τὲ 
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ἐστι; ΦΑΤΖΩ͂, Τοῦτό ἐστι τὸ πλοῖον, ὡς φάσιν ,48η- 
γαΐοι, ὃν ᾧ Θησεὺς ποτὲ εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὸ 
ἐκείνους ὥχετο ἄγων, καὶ ἔσωσέ τὲ καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. 
τῷ οὖν “πόλλωνι εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, ἐν σω- 

ϑεῖεν, ἑκάστου ἔτους ϑεωρίαν ἀπάξειν εἰς 4]}ἢλον" 

ἣν δὴ ἀεὶ καὶ γῦν ἔτε ἐξ ἐχείγου κατ ἐνιαυτὸν τῷ 

ϑεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, 

γόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόγῳ τούτῳ καϑαρεῦειν 
τὴν πόλιν, καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτιννύναι, πρὶ» 

ἂν εἰς “λον ἀφίκηται τὸ πλοῖο», καὶ πάλιγ δεῦρο. 

τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γέγνεται, ὅταν τύγω- 
σιν ἄνεμον ἀπολαβόντες αὐτοὺς. ἀρχὴ δ᾽ ἔστι τῆς 
θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿πόλλωνος στέψῃ τὴν 

σρύμναν τοῦ πλοίου. τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥςπερ λέγω, 
τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ 
σιολὺς χρόγος ἐγέγετο τῷ Σωκρώτει ἐν τῷ δεσμωτη- 
οέῳ ὁ μετυξὺ τῆς δίκης τὲ χμὶ τοῦ ϑανάτου. 11. ΕΧ. 
Τὶ δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν ϑάνατον, ὦ Φαίδων; 
τί ἣν τιὶὶ λεχϑέντα κοὶ πραχϑέγντα ; καὶ τίγες οἱ πα- 
ραγεγόμενον τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων 
οὗ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾿ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 
ΦΑΙ4. Οὐδαμῶς" ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί 
γε. ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προϑυμήϑητι ὡς σαφέ- 
στατὰ ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μὴ τίς σοι ἀσχολία τυγ- 
χάνει οὖσα. ΦΑΤ14. ᾿Δλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσο- 
μαι ὑμῖν διηγήσασθαι. καὶ γὼρ τὸ μεμνῆσθαι Σω- 
κράτους, καὶ αὐτὸν λέγοντα, καὶ ἄλλον ἀκούοντα, 
ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. ἘΧ, ᾿Αλλὰ μὴν, ὦ Φαί- 
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δων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε τοιούτους ἑτέρους 
ἔχεις" ἀλλὰ πειρῶ ὡς ὃν δύνῃ ἀκριβέστατα διελϑ εῖν 

πάντα. Φ 414. ΙΚαὶ μὴν ἔγωγε ϑαυμάσια ἔπαϑον 
παραγεγόμενος. οὔτε γὰρ ὡς ϑανάτῳ παρόντα με 
φις οὖς αὐτχημάς νῷ υὐν (εὐδαίμων ὐδΐο πέν- ͵ εν ὙΠΘΉ ΒΗ εἰ 

ἀνὴρ ἐφαίνετο, ὦ ᾿Εχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ 
τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα" ὥςτε 

μοι παρέστασϑαι ἐκεῖνον μηδ᾽ εἰς ὅδου ἰόντα, ἄνευ 
ϑείας μοίρας ἱέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενον εὖ 
πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος" διὰ δὴ ταῦτα 
οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰρῃει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν 
εἶναι παρόντι πένϑει") οὔτε αὖ ἡδονή, ὡς ἐν φιλο- 
σοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, ἀἰςπερ εἰόγϑειμεν" καὶ γὰρ οὗ 
λόγον τοιοῦτο τινες ἦσαν" ἀλλ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τὲ 

μου πάϑος παρῆν, καί τις ἀήϑης κρᾶσις ἀπό τε τῆς 

ἡδονῆς ξυγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ τῆς λύπης, ἐνθυμου- 
μένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευτᾷν. καὶ πάν- 
τες οἵ παρόντες σχεδόν τι οὕτω διεκείμεϑα, ποτὲ μὲν 

πο μοὶ ἐνίοτε δὲ δακρύοντες" εἷς δὲ ἡμῶν καὶ δια- 
φερόντως, τὐπο λύδείονον οἶσθα γάρ που τὸν ἄνδρα 

καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. ΕΧ. Πῶς γὰρ οὔ; ΦΑΙΖ. 
᾿Ἐκεὶνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, καὶ αὐτὸς 
ἔγωγε ἐτεταρύγῃ ἢν, καὶ οἵ ἄλλοι. ΕΧ. Ἔτυχον δὲ, 

ὠ Φαίδων, τίνες παραγενόμεν οι; ΦΑ͂ΙΖΔ. Οὗτός τε 

δὴ ὁ ̓πολλόδωρος τῶν ἐπιχωρέων παρὴν, καὶ Κρι- 
τόϑουλος, καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ [Κρέτων), καὶ ἔτι “Ερ- 

μογένης, καὶ πιγὲν ηξ, καὶ Αἰσχίνης , καὶ νγτι- 

σϑένης. ἣν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς, καὶ 
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Ἱενέξενος, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων" Πλάτων 

δὲ, οἶμαι, ἠσϑένει. ἘΧ. Ξένοι δὲ τινὲς παρῆσαν; 

Φ 414. Ιγυΐ" Σιμμίας τὸ γὲ ὃ Θηβαῖος, χαὶ Κεὸ ἐβης, 

καὶ Φαιδώνδης" καὶ αἰ χυροθεν, Εὐκλείδης τε καὶ 

Τερψίων. ἘΧ. Ἰδὲ; ᾿ἀρίστιππος καὶ Ιιλεόμβόοτος 

παρεγένοντο; 412. Οὐ δῆτα. ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέ- 

γοντο εἶναι. ἘΧ. ἔλλος δέ τις παρῆν; ΦΑ͂ΙΖ. Σχε- 

δόν τι οἶμαι του ὑτοὺς παραγενέσθαι. 1Π. ΠΧ. Τιοὺν 

δή; τίνες, φής, ἦσαν οὗ λύγοι; ΨΑΙΩ͂. ᾿Εγώ σου 

ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομ αὶ ᾿ἐτὰα σασϑαι. ἀεὶ γὰρ 

δὴ καὶ τὰς πρόσϑεν ἡμέ ἐρας εἰώϑειμεν φοιπῷν καὶ 

ἐγὼ καὶ οὗ ἄλλοι παριὰ τὸν ΣῸ κράτη Ἂ ζυλλεγόμεγοι 

ἕωϑεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἢ δίκη ἐγένετο" 

σλησίον γὰρ ἢν τοῦ δεσμωτηρίου. περιεμέγομεν οὖν 

ἑκάστοτε ἕως ἀνοιχϑείη τὸ ὃὲ σμωτήθιον, διατρίβον- 

τες μετ᾽ ἀλλήλων" ἀνεῴγετο γι οὐ πρωΐ. θη 

δὲ ἀνοιχϑείη, ἤειμεν παρὰ τὸν Σωκράτη, καὶ τὸ 

πολλὰ διημ ἐρεύομεν μετ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότ 

πουϊαίτερον ξυνελέγημεν». τῇ γὰρ προτεραίῃ ἡμέρα, 

ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐχ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας, ἐπὺ- 

ϑόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον δᾺ 4ἠλου ἀφιγμὲν 0» βίη. παρ- 

Ἡχώ εἴλαμὲν οὖν ἀλλήλοις ἡπξιν ὧς πρωϊαίτατα εἰς τὸ 

εἰωϑός" καὶ ἥκομεν" καὶ ἡμῖν ἐξελϑὼν ὃ ϑυρωρύς, 

ὕςπερ εἰογϑεν ὑπακούειν, εἶπεν ἐπιμένειν, καὶ μὴ πρό- 

τερον παριῖνας ἕως ἂν αὐτὺς κελεύσῃ. λύουσι γάρ, 

ἔφη, οἱ Ἥνδεκα «Σωκράτη, καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως 

ὧν τὴ δε τὴ ἡμέριγ τελευτᾷ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν» λρθνον 

ἐπισχὼν ἢκε, καὶ ἐχέλευσεν ημῦς εἰφριέγαι. εἰςιόγτεξς 

7 
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οὖν πατελαμβάνομεν τὸν μὲν “Σωκράτη ἄρτι λελυμέ- 
γον, τὴν δὲ Ξανϑίππην (γιγν ὑκιώ-. γὰρ) ἔχουσάν τέ 
τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαϑ ϑημένην. ὡς οὖν εἶδεν 
ἡμᾶς ἢ Ξαγϑίππη, ἀνευφήμησέ τε, καὶ τοιαῦτα ἀτ- 

τὰ εἶπεν, οἷα δὴ εἰώϑασιν αἵ γυναῖκες, » “Ὅτι, ὦ Σὼ- 

κρᾶτες, ὕστατον δὴ σε προςεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι, 
καὶ σὺ τούτους.“ καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν Κρί- 

τωνα, «2 Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις ταύτην οἴκαδε. 

καὶ ἐκείγην μὲν ἀπὴγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος, 
βοῶσάν τε καὶ κοπτομένην" ὃ δὲ Σωκράτης, ἄνακα-. 

ϑιζόμενος εἰς τὴν κλίνην, ξυνέχκαμψέ τε τὸ σκέλος, 

καὶ ἔτριψε τὴ χειρί: χαὶ τρίβων ὅμα, ἴῆς ἄτοπον, 
ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἕομιέ τι εἶναι τοῦτο ὃ καλοῦσιν οἵ 

ὄἄνϑρωποι ἡδὺ: ὡς ϑαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δο- 
κοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν" τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ 
μὴ θέλειν -παραγέγρεσϑαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις 
διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λομβάνῃ, σχεδόν τι ἀγαγκάξε: 

σθαι ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥςπερ ἐκ μιᾶς 
κορυφῆς ἡμμένω δὺ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἕφη, εἰ 
ἐνενόησεν αὐτὰ Αἰσωπος, μῦϑον ἂν ξυνϑεῖναι, ὡς 
ὃ ϑεὸς βουλόμενος αὐτὸ διαλλ ἄξαι πολεμοῦντα, ἐπει-- 
δὴ οὔκ ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτῶν τὰς κο- 
ἐς καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται, 
πακολουϑεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον" ὡςπὲρ οὖν καὶ 
αὐτῷ μοι ξοικὲν “ ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἣν ἐν τῷ 
σχέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουϑοῦν 
τὸ ηδύ. ἸΥ. “οὖν Κέβης ὑπολαβών, ἹΝὴ τὸν Ζ]ἐα, ἔφη, 
“Ὁ 
9 τι " ̓" δ 2 ΞΤΝ τς 2 , Ἵ ἢ Ν Ι 

ω «:οςὩκρατὲς, ἕυ γ ἑπούησας ἀγαμγησὰς μὲ. πέερυ γὰϑ 
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τοι τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας, ἔἐντεῖνας τοὺς τοῖ! 

«Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿“πόλλω προοίμιον, 
καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εὶ "ϑηνὸς 
πρώην, 0, τί ποτε διανοηθεὶς, ἐ ἜΝ δεῦρο ἦλϑες, 
ἐποίησας αὐτί, πρότε ἔρον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ 
οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν μὲ Ἡυηνῷ «ποκρίνεσϑαι, 

ὅταν με αὖϑις ἐρωτᾷ, (εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ΘΠ ΘΈΤΟ) 

εἰπὲ τί χρὴ λέχειν. τὴ ἐν τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, ὦ Κέ- 

ὅης, τἀληϑῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλό ἀμεμοι οὐδὲ τοῖς 
ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντέτεχνος εἶναι, ἐποίησα ταῦτα" 
(δεῖν γὰρ ὡς οὐ δάδιον εἴη ) ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τιγῶν 
ἀποπειρώμενος τί λέγοι, καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα 
πολλάκις ταύτην τὴν μουσικὴν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. 
ἣν) γὰρ δὴ ἄττα τοιάδε: πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὖ- 
τὸ ἐνύπγιον ἐν τῷ παρολόοντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἀλ- 
λῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον, ,.. Σώκρατες, 
ἔφη, μουσικὴν ποέεν καὶ ἐργάξου.““ καὶ ἐγὼ ἕν γετῷ 

πρόσϑεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ὑπελάμβανον 
αὐτό μοι παρακελεύεσθϑαί τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥςπερ 

οὗ τοῖς θέουσι διακελενόμενοι" καὶ ἐμοὲ οὕτω τὸ 
ἐγύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσι- 
πὴν ποιεῖν " ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μου- 
σικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἢ 
τε δίκη ἐγένετο, καὶ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με 
ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χγρῆναν, δὲ ἄρα πολλάκις μοι 
'προςτάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσι- 
κὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειϑῆσαν αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν" ἄσφα- 
λέστερον γὼρ εἶναν μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασϑαι 
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«; 

ποιήσαντα ποιήματα, πειϑόμενον τῷ ἐνυπργίῳ. οὐτῷ 

δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ἐποίησα, οὗ ἣν ᾿ σαρ- 

οὔσα ϑυοία: μετὰ δὲ τὸν ϑεόν, ἐννοήσας ὁτι τὸν 
ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, στοιξὺν 

μύϑους ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς. οὐκ ἣν μυϑολο- 
γικός, διὰ ταῦτα, οὕς π προχείρους εἶχον καὶ ἡπιστά- 
μὴν μύϑους τοὺς Αἰσώπου, τούτων ἐποίησα οἷς πρώ- 
τοις ἐνέτυχον. . Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Ἐὐηνῷ φράζε ̓ 
καὶ ἐῤῥῶσϑαι, καὶ, ἂν σωφρονὴ, ἐμὲ διώκειν. ἄπει-- 

μὲ δέ, ὡς ἔουκε, τήμερον" κελεύουσι γὰρ οἱ ἰϑηναῖοι. 
Καὶ ὃ Σιμμίας, Οἷον παρακελεύῃ, ἕφη, τοῦτο, ὠ 

Σώκρατες, Πύηγνῳ! πολλὰ γὰρ ἢ δη ἐντετύχηκα τῷ 
ἀνδρῖ; σχεδὸν οὖν, ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσϑημαι, οὐδ᾽ ὅπως- 

τιοῦν ἄν σοι ἑκὼν εἶναι πείσεται. Τὶ δαί, ἡ δ᾽ ὅς, 
οὐ φιλόσοφος ΗΠ ηγός; ἜἜμοιγε δοκεῖ, ἀρής σμμμέμς, 

᾿Εϑελήσει τοίνυν καὶ Εὐηνός, καὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως 
τούτου τοῦ 1 πράγ, ματος μέτεστι». οὐ μέντοιϊσως βιά- 
σεται αὑτόν. οὐ γάρ φασι ϑεμιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα 
λέγων ταῦτα, καϑῆκε τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς κλένης ἐπὶ 
τὴν γῆν" καὶ καϑεζόμενος, οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διε. 
λέγετο.᾽ “ρέτο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης, Πῶς τοῦτο λέγεις, 
0) “Σώκρατες, τὸ μὴ ϑεμιτὸν εἶναι ξαυτὸν βιάξεσθαι, 

ἐθέλειν δ᾽ ἂν τῷ ἀποϑνήσκοντι τὸν φιλόσοφον ἕπε- 
σϑαι; Τί δέ, ὦ Κέβης; οὐκ' ἀκηκόατε σὺ τε καὶ 
Σιμμίας περὺ τῶν τοιούτων, Φιλολάῳ ξυγγεγονότες ; 
Οὐδέν γε σαφές, ὦ Σώκρατες" ἀλλιὲ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ 
ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω. ἃ μέντοι τυγχάνω ἀκηκοώς, 
φϑόγος οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα 
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, Γ Ἂ Ὁ 3 ἈΒΝ “Ὁ Ξ 

πρέπεν μέλλοντα ἐκεῖος ἀποδημεῖν, διασχοπεῖν τὲ 
’ 

καὶ μυϑολογεὶν περὺ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν 
τινὰ οἰόμεϑα αὐτὴν εἶναι. τί γὰρ ἂν τις καὶ ποιοῖ 
ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἢ ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ; ΥΙ. κατὰ τί 
δὴ οὖν ποτε οἴ φασι ϑεμιτὸν εἶγαν αὐτὸν ἑαυτὸν 
ἀποκτιννύναι, ὦ Σώχρατες; ἤδη 7ἐρ ἔγωγε, ὅπερ 

-Ὁ Ι͂ 

νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε παρ᾿ 
ς ὦ - 2) δέ ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ δέον 

ἴκα »" ᾿ ι 2. .ἊὦὉ 9 

τοῦτο ποιεῖν " σαφὲς δὲ περὲ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε 
)δὲ ϑω σε. Ἰλλὰ ϑυμεῖσϑο ΡΗΡ 2». τα 

συθεια θην δι προϑωμεϊσθου χρὴ; ἔφῃ: ἀχ 
}ν 

γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι ϑαυμαστόν σοὲ 
---᾿ -- ἊΣ “ 

φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν 
) , ΤΣ, , « 

ἐστι, καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥςπερ 
Ὗ 2] ᾽ Α γῃ [Ἁ» Υ Ὁ “,Ὁ 

καὶ ταλλα, ἐστὲν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεϑνάναινη ζὴν" 
τ ΄ τ ; , 

οἷς δὲ βέλτιον τεϑνάναι, ϑαυμαστὸν ἴσως τοῦ φαῦς- 

γεταν εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιον αὐτοὺς 
ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὝΝΝ δεῦ περιμένειν εὐερ- 
γέτην. αὶ ὃ Κέβης ἠφέμα ἐπιγελάσας, Ἵπτω Ζεύς, 

ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτως γ᾽ εἶναι ἄλογον" οὐ μέντοι 
ἀλλ᾽ ἴσως γ᾽ ἔχει τινὰ λόγον. ὃ μὲν οὖν ἐν ἀποῤῥή- 
τοῖς λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγο:, ,(Ὡς ἔν τινι φρυυρᾷ 

᾿ ς 39 Ὁ 

ἐσμὲν οὗ ἄγϑρωποι, καὶ οὐ δεῖ δὴ ξαυτὸν ἐκ ταύτης 
Ι͂ 99 2 Γ , 

λύειν, οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, ““ μέγας τὲ τίς μοι φαίνε- 
"Ἶ 2 φ«ι “. -.υ 2 ’ . 5 4 τ: ᾿ ᾿ 

ται καὶ οὐ ὅᾳδιος διΐδεῖν" οὐ μέντοι ἀλλὶ τύδε γέ 
-Ὁ Ξ ΕἼ - 

μου δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγ ἐσϑαι, τὸ ϑεοὺς εἰναι 
ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνϑοώ- 

πους ἕν τῶν κτημάτων τοῖς ϑεοῖς εἶναν" ἢ σοιοῦ ) δο- 
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(εὖ οὕτως; Ἔμοιγ » ἔφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἡ ἢ δ᾽ ὅς, 
αἱ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ 
ἀποχτιννύοι, μὴ σημήναντός σοῦ ὅτι βούλει αὐτὸ 
τεϑγάναι, χαλεχαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις 
τιμωρίαν, τιμωροῖο ἄν; Παάνν γ᾽, ἔφη. Ἴσως τοίνυν» 
ταύτη οὐκ ὅλ θγον, μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποχτινγνὺ- 
νὰ! δεῖν, πρὶν ἀνάγα χὴν τινὶ ὃ ϑεὸς ἐπιπέμψη, ὡς- 

περ καὶ τὴν νῦν ἡμῖν παροῦσαν. ὙΠ]. 4λ}᾽ εἰκός, ἔφη 
ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, 
τὸ τοὺς φιλοσόφους ὁᾳκδίως ἂν ἐθέλειν ἀποϑγήσκειν, 
ξοικξ τοῦτο, ὦ “Σώκρατες, ἀτόπῳ" εἴπερ, ὃ νῦν δὴ 

ἐλέγομεν, εὐλόνεη ἔχει, τὸ ϑεόν τε εἶταν τὸν ἐπι- 
μελούμενον ἡμῶν, καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. 
τὸ γάρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταὑτης 
τῆς ϑεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἢ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν 
οἵπερ ἀριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, ϑεοΐ, οὐκ 
ἔχει λόγον. οὔ γώρ που αὐτός γε ἑαυτοῦ ἀμεινον οἷε- 
ται ἐπιμελεῖσθαι, ἐλεύϑερος γενόμενος" ἀλλ᾽ ἀνόη- 

τος μὲν ἄνθρωπος τάχ ἂν οἰηϑείη ταῦτα, φευκτέον 
εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογέξοιτο ὅ ὅτι 
οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀροθοὴ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὅτι μάλι- 
στα παῤαμένει»" διὸ ἀλογίστως ἃν φεύγοι" ὃ δὲ 
γοῦν» ἔχων ἐπιϑυμοῖ, που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὐτοὶ 
βελτίονι. καίτοι οὕτως, ᾧ “Σώκρατες, τοὐναντίον 

εἰγαν εἰκὸς ἢ ὃ νῦν» δὴ ἐλέγετο, τοὺς ς μὲν γὰρ φρονγί- 
μους, ἀγανακτεῖν ἀποϑνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ 
ἄφρονας χαίρειν. ἀκούσας οὖν ὃ “Σωκράτης ἡσϑῆναι 
τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ “κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπι- 
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βλέψας εἰς ἡμᾶς. “Αεΐ τοι, ἔφη, ὃ Κέβης λόγους τινὲς 

ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐϑέως ἐθέλει πείϑεσθϑαι ᾧ ὅ, 

τι ἄν τις εἴπῃ. [Καὶ ὃ Σιμμίας, ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, ὦ 
Σώχρατες, γῦν γὃ δοκεῖ τί μὸν καὶ αὐτῷ λέγειν Κέ- 

βης. τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληϑῶς 
δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν φεύγοιεν, καὶ ῥᾳδίως ἀπαλ- 

λάττοιντο αὐτῶν; καί μοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν 

τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπο- 
λείπων, καὶ ἄρχοντας ἀγαθοὺς, ὡς αὐτὸς ὅμολογεῖς, 
θεούς, “ΐκαια, ἕφη, λέγετε. οἶμαι γὼρ ὑμᾶς λέγειν 
ὃτυ χρὴ μὲ ἀπολογήσασθαι, ὥςπερ ἐν δικαστηρέῳ. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμέας. ὙΠ] Φέρε δὴ, ἡ δ΄ ὃς, 

πειραϑῶ πρὸς ὑμᾶς πεϑανώτερον ἀπολογήσασθαι ἢ 
πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὰ 
Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ ϑεοὺς 
ἄλλους σοφοὺς τε καὶ ἀγαϑοὗύς, ἔπειτα καὶ παρ᾿ ἀν- 
ϑρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἡδί- 
κου» ἂν, οὐκ ἀγανακτῶν τῷ ϑανάτῳ" νῦν δὲ εὖ ἴστε 
ὅτι παρ ἄνδρας τὸ ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαϑοὺς" καὶ 

τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ δὲ σχυρισαίμην" ὅτι μέντοι 
παριὶὰ ϑεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαϑοὺς ἡξειν, εὖ ἴστε 
ὅτι, εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διϊοχυρισαίμην ἂν 

καὶ τοῦτο. ὥςτε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῶ, 
ἀλλ᾽ εὐελπίς εἶμι εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι" καὶ, 
«ςπέρ χε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἄμεινον τοῖς ἄγα- 
ϑυοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. 1ἰ οὖν, ἔφη ὃ Σιμμίας, ὦ Σώ- 
κρατες; πότερον αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην, ἐν 

γῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης; κοινὸν γὼρ 
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ΒΡ. οΟυν τὰ 

δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ μὴν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο" καὶ 
ε; ες 2 3 51 ν"ν 

μὰ σοὶ ἡ ἀπολογία ἐστέν, ἐὰν ἅπερ λέγεις, ἡμᾶς 
’ 2 ᾿ ᾿ 9, ο ᾿ Ἐς 

σπείσῃς. “Ἰλλὰ πειράσομαι, ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίτωνα 
᾿ Π }» «" “Ὡ 

τόγδε σκεψώμεθα, τί ἐστὶν ύ βούλεσθαί μοι δοκεῖ 
πάλαι εἰπεῖν. Τὶ δὲ, ὦ Σώκρατες, ἕφη ὃ Κρίτων, 

ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει ὃ μέλλων σου δώσειν τὸ 
φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέ- 
γεσϑαι; φησὶ γὰρ ϑερμαίνεσϑαι μᾶλλον διαλεγομέ- 
γους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτὸ προςφέρειν τῷ φαρ- 
μάκῳ" εἰ δὲ μή, ἐγίοτε ἀναγκάζεσθαι καὶ δὲ καὶ 

τρὶς πίνειν τοὺς τι τοιοῦτο ποιοῦντας. Καὶ ὃ Σω- 
ἌΕΝΝ ΕΥΡΕΝ ΕΥ ῃ δῇ, ὩΣ 5 ᾿ ’ τ 

πράτης, δα, ἐφή, χαίρειν αὐτόν' ἀλλὸὼ πνληῳ 
ἑαυτοῦ “παρασκευαξ “τω, ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ 

δέῃ, καὲ τρίς. ᾿Ιλλὰ σχεδὸν μέντοι ἤδειν, ἔφη ὃ “ρέ- 
5 Π 2] 3 

τῷ» " ἀλλά μοι πράγματα πάλαι παρέχει. .Βα αὐτόν, 

ἔφη" ἀλλ ὑμῖν δὴ τοῖς διὲκ ἧς βούλομαι τὸν λά- ἐφὴ" αλλ υμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι τὸν λά 
5 ο ἰσὶ 9 ᾿ - 

γον ἀποδοῦναι, ὡς μοι φαΐγεται εἰκότως ἄνὴρ τῷ 
ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ οὐατοῦθος τὸν βίον, ἐἰϑεύεν μέλο 
λων ἀποθανεῖσθαι, καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεὶ μέγι στα 
οἴσεσθαι ἀγαϑά, ἐπειδὸν τελευτήσῃ. πῶς ἂν οὖν 
δὴ τοῦ ϑ' οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τὸ χαὶ ἡ Ιζέβης, ἑ ἐγὼ πει- 

ράσομαι φράσαι. Χ]. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχά- 
γουσιν ὀρϑῶς ἁπτόμενοι φιλοσοφίας, λεληϑέγαι τοὺς 
2] { 5. 2) ΕΥ̓ΕΤΣ τὴν τ ἢ δ Ὁ 
ἄλλους, ὁτι οὐδὲν ἀλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀπο- 

ϑνήσκειν τε καὶ τεϑνάγαι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληϑές, 
͵ 1 )ι , - ᾿ 

ἄτοπον δήπου ἂν εἴη, προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ 
τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο" ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ, 
5 ου ει 2 οὖ 2 

ἀγαγακτεὶν ὁ πάλαν προυϑυμοῦντό τὲ καὶ ἐπετή- 
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δ ; : δευον. Καὶ ὃ “Σιμμίας ψελϑυαθ, Νὴ τὸν Δία, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, οὐ πάνυ γε με γὺν δὴ γελασείοντα ἐποί- 

σας γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἂν τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο 

ἄχκούσαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλο- 
Ὁ - ὉᾺ ν ᾿ ΕΟ αΝ 

σοφοῦντας, χαὶ ξυμφάναν ἄν τοὺς μὲν παρ ἡμῖν 
ΕΝ ἢ ., - 2», - Ὁ 

ἀνϑρώπους καὶ πάνυ, ὁτι τῷ ὅτε οὗ φιλοσοφοῦντες 
“- »" Φ αΤΓἄἌ « ἦς 5 

ϑανατῶσι, καὶ σφᾶς γε οὐ λελήϑασιν ὅτι ἀξιοΐ εἰσι 
τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἃἀληϑῆ γ ὧν λέγοιεν, ὦ Σιμ- 

Υ , ο “ἦ Ἁ ! Υ͂ ᾿] 

μέα, πλὴν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι" λέληϑε γὰρ 
9 κ τ “- Ἂ ς᾽ 2)... 2 σ Ι͂ 

αὐτοὺς ἢ τὸ ϑαγατῶσι, καὶ ἢ ἀξιοέ εἰσι ϑανάτου 
9 “-“Σο ͵ , Ἤ 

οὗ ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι. εἴπωμεν γάρ, ἕφη, πρὸς 
« "»"» γι 5 2 Υ ΄ ΄ 

ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐχεέγοις, ἡγοὐύμεϑά 
“1 ᾿ - ΓΕ 32 27 Ὁ , γον ε 

τι ιτὸν ϑάνατον εἶναι; Πάνυ γ, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ 
ἰ τὸ 27 οι ν -“"᾿ "Ὁ ο 

Σιμμίας. ρα μὴ ἀλλο τι τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ 

σώματος ἀπαλλαγὴν; καὶ εἰναι τοῦτο τεϑ ϑγνάναϊ, χωρὶς 

μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τὸ 
σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν Ψυχὴν τοῦ σώματος 

ἀπαλλαγεῖσαν, αὐτὴν καϑ' αὑτὴν εἰναι; ἄρα μὴ 

ἄλλο τι ἢ ὃ ϑάνατος 1 ἢ τοῦτο; Οἵα, ἀλλὲ δ ῦτα, ἔφη. 

Σκέψαι δὴ, ὦ γαϑέ, ἐὸν ἄρα καὶ σοὶ ξυγὸ δοχῇ ἅπερ 
ἐμοί" ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς ππαῦ αν 

ς ο 2 

περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς 
ΙΕῚ Χ , « ᾿ . ͵ 

εἶναι, ἐσπουδακέναι περὶ τὸς ηδονεὶς καλουμένας τὸς 
ἿΞ δ - εἰν ν- , Σ 

τοιάςδε οἵον οιτίων τε καὶ ποτῶν; Πκιστά γε, ὦ 

Σώχρατες, ἔφη ὃ Σιμμίας. Τί δέ; τὰς τῶν ἄφρο- 
. , "ὃ Με ᾽}.}] δέ 72 Ὕ νὰ “ λ Ν διοίων; Οὐδαμῶς. [Τί δέ; τὸς ἄλλας τὰς περὲ τὸ 

- -Ὁ ᾽ «ς - 

σῶμα ϑεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὃ τοὺ- 
, 

οὗτος; οἷον, ἱματίων διαφερόντων κτήσεις, καὶ ὕπο- 
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δημάτων, καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπιομοὺς τοὺς περὶ 

τὸ ΠῸΒ Ν; πότερον. τιμῶν δοκες σοι ἢ ἀτιμάξειν, καϑ- 

ὦσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν; ᾿Ατιμάζειν 

ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὁ γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. Οὐκ- 
οὖν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἢ τοῦ τοιούτου πραγμα- 
τεία, οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ καϑόσον δύνα- 
ται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφϑαι; 

"Βμοιγε. ἀρ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆ- 
λός ἐστιν ὃ φιλόσοφος ἀπολύων ὅτι μάλιστα τὴν ψυ- 

χὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοιφονίας διαφερύντως τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων; «Φαίνεται. Καὶ “δοκεῖ γὲ ποῦ, ἢ 

Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνϑ θώποις, ᾧ μηδὲν ηδὺ τῶν 

τοιούτων, μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐχ ἄξιον εἶναι ζῆν, 
ἀλλ᾽ ἐγγὶς τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι ὃ μηδὲν φροντί- 
ζἕων τῶν ἡδονῶν, αἵ διὰ τοῦ σώματός εἰσι. Πάνυ 

μὲν οὖν ἀληϑὴ λέγεις. Χ. Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς 
φρονήσεως κτῆσιν, πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα, ἢ οὔ, 

ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν ξυμπαραλαμ- 
άνῃ; οἷον τὸ ἘΕΎΓΕ λέγω" ἀρὰ ἔχει ἀλήϑειάν 
τινὰ ὄψις τὲ καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνϑρώποις;. ἢ τὰ γΧ8 

τοιαῦτα καὶ οὗ ποιηταὶ -ἀεὶ ἡμῖν ϑρουλλοῦσιν, ὅτε 
75 59 τ " 3 ὝΝ 3 ΄ 1! ς ὦ ; 

αὐτ, ἀκοθδομεν ας ὸν οὐδέν, οὑτε ὁρῶμεν ; καίτοι 
Ἂν, 

εὖ αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσϑήσεων μὴ ἀκριβεῖς 

εἰσν μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ γε αἷἵ ἄλλαι" πᾶσαι γάρ που 
5 21 3 Ὁ Τ᾿ 

τοὕτων φαυλότεραί εἰσιν, ἢ σον οὐ δοκοῦσι; Πάνν 
. Ε 27 ΄ ΕῚ ΕΊ -ΑΡΟ τ τ Α “- 3 

μὲν οὖν, ἔφη. Πότε οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀλη- 
ϑείας ἅπτεται; ὅταν μὲν γὺρ μετὰ τοῦ σώματος 
) - σω δ. ῳ -Ὁ ες 

ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον οτι τότε ἐξαπατᾶταν ὑπ ] 

! 

͵ 
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αὐτοῦ. ᾿4ληϑὴ λέγεις. Ὧρ᾽ οὖν οὐκ ἐν. τῷ λογίζεσϑαι, 
εἴπερ πον ἀλλοϑι, κατάδηλον αὐτῇ γίγνεταί τι τῶν 
ὄντων; ναί. «Δογίζεται δὲ γέ που. τότε κάλλιστα, 
ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ 
μήτε ὄψις μὴτε ἀλγηδὼν μήτε τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅτι 
μάλιστα αὐτὴ καϑ' αὑτὴν γίγνηται, ἐῶσα χαΐρειν τὸ 
σῶμα, καὶ καϑόσον δύναται, μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ 
μηδ᾽ ἁπτομένη, ὀρέγηται τοῦ. ὄντος. Ἔστι ταῦτα. 

Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦϑα ἢ τοῦ φιλοσύφου ψυχὴ μαάλιυ- 
στα ἀτιμάζει τὸ σῶμα, καὶ φεύγει ἀπὶ αὐτοῦ, ζητεῖ 
δὲ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν γέγνεσϑαι; Φαΐνεται. «Τί δὲ 
δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; φαμέν τι εἶναι δίκαιον 
αὐτό, ἢ οὐδέν; Φαμέν τι, γὴ 4ἰα. Καὶ καλὸν καὶ 
ἀγαϑόν; Πῶς δ᾽ να ρο  δηνὼ οὖν πώποτέ τι τῶν γέ" τι 
τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες ; Οὐδαμῶς, ἢ δ᾽ ὅς. 
“ἱλλ ἀλλῃ τινὺ αἰσϑήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφὴή- 
ιν αὐτῶν" λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέϑους πέρι, 
ὗ ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων 
τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὕν" ἀρὰ διὰ τοῦ 
σώματος τἀληϑέστατον αὐτῶν ϑεωρεῖται; ἢ ὧδ᾽ 
ἔχει" ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα" παρα- 
σχευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διαγοηϑῆναι, περὶ οὗ σκο- 
σιεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκαστον; 

Πὰᾷάνυ μὲν οὗν. Ἂρ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειξ 

καϑαρώτατα, ὅςτις ὅτι μάλιστα αὐτὴ τῇ διανοίᾳ ἴοι 
ἐφ᾽ ἕκαστον, μήτετὴν ὄψιν παρατιϑέμενος ἐν τῷ δια- 
γοεῖσϑαν, μήτε ἀλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν 
μετὰ τοῦ λογιομοῦ, ἀλλ᾿ αὐτῇ καϑ' αὑτὴν εἰλικρι- 
ῬυλινῬΗΆΕ. Ἠ 
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νεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸ καϑ'. αὑτὸ εἰλικρινὲς 
ἕκαστον ἐπιχείροϊ ϑηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς 
ὅτι μάλιστα ὀφϑαλμῶν τὲ καὶ ὥτων, καὶ, ὡς ἕπος 
εἰπεῖν, ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος καὶ 

οὐχ ξῶμτος. τὴν ψυχὴν »τήσασϑαι ἀλήϑειαν τε καὶ 

φρόνησιν, ὅταν κοιψωνῇ᾽ ἀρ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμ- 
μία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὃ τευξόμενος τοῦ ὄντος; ὕπερ- 
φυῶς, ἔφη ὃ Σιμμίας, ὡς ἀληϑῆὴ λέγεις, ὦ “Ξώπρα- 

τες. ΧΙ. Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκπάντων τούτων παρί- 
στασϑαν δόξαν τοιάνδε τινὶ τοῖς γνησέως φιλοσό- 
φοῖς, ὥςτε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα λέγειν 

ὅτι, κινδυνεύει τοὶ ὥςπερ ἀτραπός τις ἐκφέρειν ἡμᾶς 
μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει" ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα 
ἔχωμεν, καὶ ξυμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν ἢ ψυχὴ μετὰ τοῦ 
τοιούτου κακοῦ, οὐ μήποτε χκτησώμεϑα ἱκανῶς οὗ 
ἐπιϑυμοῦμεν" φαμὲν δὲ τοῦτο εἶγναε τὸ ἀληϑές. μυ- 
ρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα, διὰ 
τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν" ἔτι δέ. ἄν τινες νόσοι προς- 
πέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν, 
ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ φόθων καὶ εἰδώλων 
παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς. 
ἄἷςτε, τὸ λεγόμενον ὡς ἀληϑῶς, τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ 

οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγέγνεται οὐδέποτε οὐδὲν. καὶ 
γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρ- 
ἐχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἵ τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ 
τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμου γίγνον- 

ται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεϑα κτᾶσθαι διὰ τὸ 

σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου ϑεραπείᾳ" καὶ ἐκ τοὺ“ 

τὸ 
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υ ἀσχολίαν ἄγο λοσοφίας πέρι διὲ πάντα του ἀοχολέαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πῶν 
-Ὁ 27 2 "Ὁ Ν 

ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάγτων, οτι ἐών τις ἡμῖν καὶ 
“ 5. 1.5 3 ᾽ σχολὴ γένηται ἀπ αὐτοῦ, καὺ τραπώμεϑα πρὸς τὸ 

Ὁ ῳ ὦω ΚΥ - Π 
σκοπεὶν τι, ἔν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπί- 

Ι γι Ἃ δ ΣΕ ν Ἄν νὉ μ πτον ϑόρυβον παρέχειν καὶ ταραχήν, καὶ ἐκπλήττει, 
ὡςτεὲ μὴ δύνασθαι ὑπ αὐτοῦ καϑορῷν ταληϑὲς " 
τ " -« γ ᾿ ᾿ [“ 2 ΠΣ , 

ἀλλὰ τῷ ὃντιὶ ἡμῖν δέδειχταν ὅτι, εἰ μέλλομέν σπτοτξ 
- 3) 3 Ὁ 3 

καϑαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ, καὶ αὖ-. 
Τὴ τῇ ψυχῇ ϑεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα" καὶ τότε, 

ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιϑυμοῦμέν τε καί φαμεν 
ἐραυταὺὶ εἶναι, φρονήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς 

᾿ς ᾿ 32] 3 τῇ 
" λόγος σημαΐνειν, ζῶσι δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἱόν τξ 
μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καϑαρῶς γνῶναι, δυοῖν ϑά- 
τερον», ἢ οὐδαμοῦ ἢ ἔστι κτήσασϑαν τὸ εἰδέναι, ἢ τε: 
ἜΡΛΘῸΝ τότε γὰρ αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται 

- 7 2, 2 -ς 2 -.-; 

χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὐ" καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶ) 
μέν», οὕτως, ὡς ξοικε», ἐγγυτάτω ἐσόμεϑα τοῦ εἰδέ- 

γαν, ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν ἀρλλομδν τῷ σώματι, 
-οἦ΄ὋὯ εἰ! "Ὁ. ὃ 3 9 { 

μηδὲ κοινωνῶμεν, ὁ, τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀνα- 
πιμπλώμεϑα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καϑαρεύω- 

2 2 »οὩο“᾿ 2 3 κῚ ες "» 

μεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὃ ϑεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς, 
2 δα. - 

καὶ οὕτω μὲν καϑαροὺ ἀπιχλλαττόμεγνοι τῆς τοῦ σώ- 
ματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε ἐσό- 

Χ ’ ᾿' ιν οι 3 α “" ᾿ τὲ μεϑα καὶ γνωσόμεϑα δὲ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλι- 
ἀρινές" τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἴσως τὸ ἀληθές" ἡ καϑαρῷ φ ] α 
γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτευϑαι μὴ οὐ γι ναὶ ἢ. τοιαῦ- 

τα οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους 

Ἀβδεών καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρϑῶς φιλομαϑ εἴς. 

ἤ α 
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ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως ; Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώ- 
πράτες, ΣΙ. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ “Σωκράτης, εἰ τοῦτ᾽ 
ἀληθῆ, ὦ ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἵ ἐγὼ 
πορεύομαι, ἱκανῶς ἐκεῖ, εἴπερ που ἄλλοϑι, κτήσα- 

σϑαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἢ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν 
τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν" ὥςτε ἢ γε ἀποδημία, ἡ 
γῦν ἐμοὶ προςτεταγμένη, μετὰ ἀγαϑῆς ἐλπίδος γίγνε- 
ται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεϊταί οἱ παρεσκευάσϑαι τὴν 
διώνοιαν ὥςπερ κεκαϑαρμένην. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη 
ὃ Σιμμίας. Κάϑαρσις δὲ εἶναι ὦρα οὐ τοῦτο ξυμ- 
β ανει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγέται, τὸ χωρίζειν 

οτέ μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, καὶ ἐϑὲ- 

σαν αὐτὴν καϑ' αὑτὴν πανταχόϑεν ἐκ τοῦ σώμα- 
τος ξυναγείρεσϑαΐ τε καὶ ἀϑροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν 
νατὰ τὸ δυνατόν, καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ 
ἔπειτα, μόνην καϑ' αὑτὴν ἐκλυομένην, ὥςπερ ἐκ 
δεσμῶν, ἐκ τοῦ σώματος; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

Οὐκοῦν τοῦτό ΨΙΣ ϑάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ 

χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος ; ἸΠαντάἀπαοί Υ̓ Ἶ 

δ᾽ ὅς. «ἀὑειν δὲ γε αὐτὴν, ὥς φαμεν, μολήονυῤιῥᾳ 

ταῦ ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρϑῶς, 
ᾳαὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, 
λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος, ἢ οὗ ; 
Φαίΐνεται. Οὐκοῦν, ὕπερ ἐν ἀρχὴ ἔλεγον, γελοῖον 
ἂν εἴη, ἄνδρα παρασκενάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 
ὅτι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεϑνάναι, οὕτω ζῆν, κἀ- 
σειϑ ἥκοντος αὐτῷ τούτου, ἀγανακτεῖν" οὐ γελοῖον; 
πῇ ἵψη Ἢ ἀὰ Ξ ΕΞ 

"πῶς δ᾽ οὔ; Ἰῷ ὁντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὗ ὃρ- 
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ϑῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι; καὶ τὸ 
τεϑνάναι ἠκιστ αὐτοῖς ἀνϑρώπων φοβερόν. ἐκ τῶγ- 
δὲ δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχὴ τῷ 
σώματι, αὐτὴν δὲ καϑ' αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυ- 
χὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένου φοβοῖντο καὶ ἀγαν- 

ακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, δἰ μὴ ἄσμενον 

ἐκεῖσε ἴοιεν οἵ ἀφικομένοις ἐλπίς ἔστιν, οὗ διὸ βίου 
ἤρων, τυχεῖν" ἤρων δὲ φρονήσεως" ᾧ τε διεβέβλην- 
το, τούτον ἀπηλλάχϑαι ξυνόντος αὐτοῖς ; ἢ ἀνϑρω- 
πίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀπο- 
ϑανόντων, πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠἡϑέλησαν εἰς ἄδου 
ἐλϑεῖν ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ 
ὀψεσϑαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν, καὶ ξυγέσεσθαν ; 

φοογήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφό- 
δρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοϑι ἐν- 
τεύξεσθαν αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν ἄδου, ἄγαν- 

ακτήσει τὲ ἀποθνήσκων, καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὖ- 
τόσς; οἴεσθϑαΐ γε χφῇ. ἐὰν τῷ ὄντι ἢ, ὦ ἑταῖρε, φι- 

λύσοφος" σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξειν μηδαμοῦ 
αλλοϑὲι καϑαρῶς ἐντευξεσϑαι φρογήσει, ἀλλ᾿ ἢ ἐκεῖ, 

εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ 
ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὃ τοιοῦτος; 
Πολλὴ μέντοι νὴ Ζϊα, Ἶ δ᾽ ος:; ΧΠΙ. Οὐκοῦν ἱκανόν 
σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀνδρὸς ὃν ἂν ἴδης ὦ ἀγαν- 
ακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἢν» φι- 

λύσοφος, ἀλλά τις φιλοσώματης᾽" ὁ αὐτὸς δὲ πον 
οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήμα τος καὶ φιλότιμος " 
ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων, ἢ καὶ ὄμφύ τεροι; Πάνυ» » ἔφη, 
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ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. Ἴ1ρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὗ 
καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διακειμένοις 
μάλιστα προφήκει ; Πάντως δήπου, ἔφη. Οὐκοῦν 
καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἵ πολλοὶ ὀνομάζουσι σω- 
φροσύνη»ν, τὸ περὶ τιὶς ἐπιϑυμίας μὴ ἑπτοῆσϑαι, 

ἀλλ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κρομίως, ἀρ' οὐ τούτοις 

μόνοις ἌΘθ απο τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγω- 

μα τε καὶ ἐν φιλοσοφίῳ ζῶσιν; “ἀνάγκη , ἔφη. 
Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἢ δ᾽ ὃς, ἐννοῆσαι τὴν γε τῶν 
ἄλλων ἀνδρεέαν τε καὶ ; σωφροσὺν ην, δόξει σον εἶναι 
ἄτοπος. “Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Οἴσϑα, ἡ δ᾽ ὃς, 

ὅτι τὸν ϑάνατον ἡγοῦνται πάντες οἵ ἄλλοι τῶν με- 
γίστων κακῶν εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φύ- 
βὼ μειζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι 
τὸν ϑάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν ; Ἔστι ταῦτα. Τῷ 
δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πάντες, πλὴν οἵ 
φιλόσοφοι" καίτοι ἄτοπόν γε δέει τινι ἢ) δειλέᾳ ἀν- 
δοεῖον εἰναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; οἵ κόσμιοι αὐ- 

τῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν; ἀκολασίᾳ τινὶ 
σώφρονές εἰσι; καίτοι φαμέν γὲ που ἀδύνατον εἶ- 

γαὶ, ἀλλ᾿ ὅμως αὐτοῖς ξυμβαίνει τούτῳ ὅμοιον εἶναι 

τὸ πάϑος τὸ περὺ ταὑτην τὴν εὐήϑη σωφροσύνην. 
φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηϑῆναι, καὶ ἐπι- 
ϑυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται, ὑπὸ ἄλλων 

κρατούμενοι. καΐτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ 
τῶν ἡδονῶν ἄρχεσϑαι" ἀλλ᾽ ὅμως ξυμβαίνει αὐτοῖς 
κρατουμένοις ὑφ' ἡδονῶν , Ἀρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. 
τοῦτο δ᾽ ὑμοιόν ἐστιν ᾧ γῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον 

Ἰ 
᾿ 

᾿ 

Ἷ 



β 
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τινὰ δὲ ἀγολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσϑαι. Τοιήε 
γάρ. Ὦ μακάριε Σιμμέα, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ ἡ ὀρϑὴ 
πρὸς ἀρετὴν, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸὺς 

λύπας καὶ φόβον 1 πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ 
ΑΝ ἜΣ ἐλάττω, ὥςπερ μομιίσιβαενοι ἀλλ᾽ ἡ ἐκεῖνο 

μόνον τὸ νόμισμα ὀρθόν, ἀντὲ οὗ δεῖ πάντα ταῦτα 
παταλλάττεσϑαι, φρύνησις, καὲὸ τούτου μὲν πάντα 
καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τὸ καὶ πιπρασκόμι εγὰ τῷ 

᾿ 

ὅντι ῇ, καὶ ἀνδρεία, καὶ σωφροσύνη, καὶ ἀράον: 

ύγνη, καὶ εὐλλήβδην ἀληϑὴς ἀρετὴ ἢ μετὰ φρονὴ- 

σεως, καὶ προςγιγγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων: καὶ 

ηδονῶν καὶ φό͵ ων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιοὺ- 
τῶν" χωριζύμενα δὲ φρογήσεως, καὶ ἀλλαττόμεγα 
ἂντὶ ἀλλήλων, μὴ σκιαγραφίᾳ τις ἢ ἡ τοιαύτη. ἄρε- 
τὴ, "αὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε, καὶ οὐδὲν ὗ ὑγιὲς 

οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχη" τὸ δ᾽ ἀληϑές, τῷ ὄντι ἢ κάϑὰρ- 
σίς τις τῶν τοιούτων πιάντων, καὶ ἢ σωφροσύγη καὶ 
ἢ δικαιοσύνη καὶ ἢ ἀνδοεία, χκαὶ αὐτὴ ἢ φούόν ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία, καὶ αὐτὴ ἡ ᾿φρόνη- 

Ξ Σ χι. , 3 Ἂ " Ἀ [Ξ ι σις μὴ καϑαρμός τις ἢ, καὶ χινδυνεύωσι καὶ οἵ τὰς 
ι « - ξ ΕῚ -Ὁ 

τελετὸς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες, οὐ φαῦλοί τινὲς 
ὮΣ σὸν ΕῚ ι “ἋἪ ΄ ϑν Νὰ ΕΥ̓ ΕΠ ΟΝ 

εἶναν, ἀλλὰ τῷ ὃντι πάλαι αὐνέττεσθαι τύ, ὃς ἂν 
ϑοο νχῇ ἡ ὑπ Ἢ 3. ΔΆΟΡᾺ δι , 2 ὯΣ 
ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς ἀδου. ἀφίχηται, ἐν βορ- 

βύρῳ κείσεται, ὃ δὲ κεκαϑαρμένος τὲ καὶ τετελε- 
σμέίνος, ἐκεῖσε ἀφικόμενος, μετὰ ϑεῶν οἰκήσει. εἰσὶ 

γὰρ δή, φασὶν οἵ περὶ τὰς τολετάς, Ῥαρϑηκοφόροι 

μὲν πολλοί, βάχχοι δὲ γε παῦροι. οὗτοι δ᾽ εἰοί, 
κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν, οὐκ δλββοιὶ ἢ οὗ πεφιλοσοφη- 
κότες ὀρϑῶς. ὡνδὴ καὶ ἔγωγξ κατά γε τὸ δυγατὸν» οὐ- 



δὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ παντὲ τρόπῳ προὺ 
ϑυμήϑην γενέοθϑαι. εἰ. δὲ ὑρϑῶς προὐϑυμήϑην, 

καί τι ἡνύσωμεν, ἐχεῖθε ἐλϑόντες τὸ σαφὲς εἰσόμε- 
ϑα, ἐὰν ϑεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δο- 
κεῖ. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ, ἕφη, ὠ Σιμμία τε καὶ Ἀέβης, 

ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τὲ ἀπολείπων καὶ 
τοὺς ἐνθάδε δεσπύτας οὐ χαλεπῶς φέρω, οὐδ᾽ βκαν- 

ακτῷ, ἡγούμενος καὶ ἐκεῖ οὐδὲν ἡ ἥττον ἢ ἐνθάδε δε- 
σπύταις τε ἀγαϑοὶς ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς 

δὲ πολλ οἷς ἀπιστέαν παρέχει. εἴτι οὖν ὑμῖν πιϑα- 
γώτερός εἶμι ἐν τῇ ἀπολογέᾳ ἢ τοῖς ἀϑηναίων δικα- 
σταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. ΧΙΥ, Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους 
ταῦτα, ὑπολαβὼν ὁ Κέβης ἔφη, ᾿.Ὦ, Σώκρατες, τὰ 
μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ στερὶ 
τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει, τοῖς ἂν ̓ϑφώποις, 
μὴ, ἐ ἐπειδὼν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἘΤὦ 

Ὧ ἀλλ᾽ ἐμεύκ τῇ ἡμέρᾳ διαφϑεέρηταί τε καὶ ἀπολ- 

λύηται ἢ ἂν ὃ ἀνϑρωπος ἀποϑάνῃ, εὐθὺς ἀπαλ- 

λαττομένη τοῦ σώματος, καὶ ἐκβαίνουσα, ἀςστερ 

πνεῦμα ἢ καπυός, διασκεδοασϑεῖσα οἰχηξαι δεασιτο- 
μένη, καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ. ἐπεὶ εἴπερ εἰῃ ποῦ 
αὐτὴ καϑ' ξαυτὴν Ξυνηϑροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη 
τούτων τῶν κακῶν, ὧν σὺ γῦν διῆλθες, πολλὴ ὧν 
ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθῆ ἔστιν 
ἃ σὺ λέγεις. ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλίγης παρα- 

μυϑίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ἀπο- 
ϑαγόντος τοῦ ἀνθρώπου, καί τινα δύναμιν ἔχει 

καὶ φρόνησιν». ληϑῇῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ “Σωκράτης, 

“120 τ φχααονς ἐὰν ᾿ 
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ὦ Κέβης. ἀλλὰ τὶ δὴ ποιῶμεν ; ἢ περὶ αὐτῶν τοὐ- 
ΤΩΡ βούλει διὰμ τϑοὐφ όνμμεν; εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν, 
εἶτε μὴ; ἌἜγωγ οὖν, ἔφη ὃ εκεβῆς, ἡδέως ὁ ἂν ἀκού- 

σαιμι Ἵντι» α δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν 7, ἂν 
οἶμαι, ἡ δ᾽ ὕς, ὁ Σωκράτης, εἰπεῖν τινα γῦν ἀκού- 
σαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳβοῤιοιὸς εἴη, ὡς ἀδολευχῶ, χαὶ 

οὐ περὶ προφηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. Εἰ οὖν 
δοκεῖ, καὶ χρὴ διασκοπεῖσθαι, σκεψώμεθα αὐτὸ, 

τὴδὲ πη, εἴτε ἄρα ἐν ἄδου εἰσὶν αἵ ψυχαὶ τελευτὴ- 
σόντων τῶν ἀνϑρώπων, εἶτε καὶ οὐ. ΧΥ. Παλαιὸς 

μὲν οὐ» ἐστί τις ὃ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεϑα, ὡς εἰσὶν 
ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλι» γε δεῦρο ἀφι- 
κγοῦγται, καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεϑγεώτων. καὶ εὖ 
τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γέγνεσϑαι. ἐκ τῶν ἀποϑα- 
γόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν ἡμῶν αἵ φυ- 
χαὶ ἐχεῖ; οὐ γὰρ ἂν που πάλιν ἐγίγνοντο, μὴ οὐ- 

σαν" καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶγαι, εἰ 
τῷ ὑντιὶ φανερὸν γίγνοιτο ὕτι οὐδαμόϑεν ἀλλοϑεν 
γίγνονται οἵ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεϑνεώτων. εἰ δὲ μὴ 
ἐστι τοῦτο, ἄλλου ἂν τοῦυ δέοι λόγου. Πάνυ μὲν 
οὔ, ἔφη ὃ Κέβης. μὴ τοίγυν κατ ἀνϑρώπων, ᾿ 

δ᾽ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον μα- 
θεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ 
ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχεν γένεσιν, περὺ πάντων ἴδω- 
μὲν, ἀρ οὑτωσὶ γίγνεται ἅπαντα, οὐκ ἄλλοϑεν ἢ 
ἐκ τῶν ἐναντίων τὸ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοι- 

οὗτόν τι΄ οἷον, τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον ποῦ, 
καὶ δίκαιον ἀδίκῳ: καὶ ἄλλα δὴ μυρέα οὕτως ἔχει. τοῦ- 
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το οὐν σκεψώμεϑα ἀρα ἀναγκαῖον, ὁσοις ἐστέτι ἔναν- 
2). ᾿ 3 2 »-ο- τίον, μηδαμόϑεν. ἄλλοϑεν αὐτὸ γίγνεσϑαι, ἢ ἐκ τοῦ 

αὐτῷ ἐναντίοι!" οἷον, ὅταν μεῖον τι γίγνηται, ἀγάγκη 
που ἐξ ἐλάττογος ὕντος πρότερον ἕπειτα μεῖζον γέ- 

ΓΕ Ἀτς 2 »Σν ). 3) ’ ) 

γγνεσθαν; ναί. Οὐκοῦν κἂν ἕλαττον γίγνηται, ἐκ 
" 2) [“] 37 

μείζονος Ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον γερήσε- 
“ », , [υ] Ἂ τ 93 5 Π 

τοὶ; Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου 

γε τὸ ὁ ἀὖϑε! γέστερον, καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ ϑᾶττον; 
-ψ ᾿ Ἠγδϑὸ γε, Τὰ δὲ; ἂν τὶ χεῖρον ΡΩΝ οὐκ ἐξ 

ἀμείνονος; καὶ ἐὰὼν δικαιότερον, οὐκ ἐξ ἀδι: κωτέρου ; 
ε! 

“Πῶς γὰρ οὔ ; “Ικανῶς οὖν, ἕφη, ἔχομεν τοῦτο, ὁτι 

πᾶντα οὕτω 7  γνετοῦ ἐξέναντίων τιὶ ἐναντία πράγμα- 
το. Πάνυ κ τί δ᾽ αὖ » ἐστί τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς 

οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων 1 πάντων τῶν ἐναγτίων δυοῖν 
ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτε- 
θον, (ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον; 

2 27 μείζονος γὰρ πράγματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὖ- 
- ς ᾿ 39 

ἕησις καὶ φϑίέσις" καὶ καλοῦμεν οὕτω, τὸ μέν, αὖ- 
Π ) --- ’ 9 Ὁ 

ξάνεσθαι, τὸ δέ, φϑίνειν, ΙΝαΐ, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
διακρίνεσθαι, καὶ ξυγκρένεσθαι, καὺ ψύχεσθαι καὶ 

" Ἃ : δ: ᾽ν 5 Α Β , ἿΣ 

μὰ πὸ μὰν καὶ πάντα οὕτω, κὰν εἰ μὴ χρῶμε 
2 .- 5 3. .9ὲ ω 

ϑα τοῖς ὀγόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ ἔῤγῳ γοῦν παντα- 
χοῦ οὐτῶς ἕγειν ἄνα) γχαῖΐον, γέγνεσϑαΐ τε αὐτοὶ ἐξ 

ΓΎ : Δ Ὁ ἐσίν τὸ εἶναι ὃ» ἼΣ ΜῈ εἰς ἄλληλα; Πάνυ 
Αρὴρ Ὶ ΟΝ 2 ὅΩ ͵ Ρ σοδ Β ἥ ΒΕ ““; 

τίον, ὥςπερ τῷ τῆς "γοθέναι τὸ αν θη ύϑθηρῃ Πάνυ μὲν 
ξ Ε τς 39 δ. ἢ οὖν, ἔφη. Τί; Τὸ τεϑγάναι, ἔφη. θὐμοῖν ἐξ αλλὴη- 

λων τὲ γίγγεται ταῦτα, “περ ἐγαντέα ἐοτί, καὶ αἵ 
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7εγέσεις εἰσὲν αὐτῶν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς 
γὰρ οὔ; Ἰὴν μὲν τοΐνυν ἐρέραν ονευψίων, ὧν γῦν 

δὴ ἔλεγον, ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, ὃ Σωκράτης, καὶ 
32 ν ι ἤ Ι κ ς ͵ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις". σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. λέγω 

δὲ τὸ μέν, καϑεύδειν, τὸ δέ, ἐγρηγορέναι" καὶ ἐκ 
τοῦ καϑεύδειν τὸ ἐγρηγορέναν γίγνεσθαι, καὶ ἐκ 

-,}» ᾿ ι ᾿ 3 

τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καϑεύδειν. καὶ τὰς γενέσεις αὖ- 
τοῖν, τὴν μὲν καταδαρϑάνειν εἶναι, τὴν δὲ ἄνε- 

’ ε - 2 »ἵ ΕΥ̓ ᾿ ι Ξ 
γείρεσθαι. ἱκανῶς σον ἔφην, ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὔν. 

Γ ᾿ 7, «τ; “ 

«“ἐγε δὴ καὶ σὺ μοι, ἔφη, οὕτω περὲ ζωῆς καὶ ϑα- 
Υ 2 ᾿ - Ὁ τ 

γατου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζὴν τὸ τεϑνάγαι 

εἶναι; Ἔγωγε. Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ιναΐ, 
ΐ ἜΣ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεϑνηκός, 
ἔφη. Τί δὲ, ἡ δ᾽ ὅς, ἐκ τοῦ τεϑνεῶτος ; ̓Αναγκαῖον, 

ἔφη, ὁμολογεῖν τὺ τὸ ζῶν. Ἔκ τῶν τεϑγεώτων 

ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντα τε καὶ οἵ ζῶντες ψέγρθϑ- 

ται; Φαίνεται, ἔφη. Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἵ ψυχοὶ 
δι ὁ ἀρφ ἡ ΤΟΣ οὐ 32] ἐθοΣ Ὁ Ν - ͵ 
ἡμῶν ἐν ᾳᾷδου. ᾿οικεν. Οὐκοῦν καὶ τοῖν γενεσέοιν 

- - ἘΝ ὁ. ε ᾿ ΕἸ 
τοῖν περὶ ταῦτα ἢ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγχάνει; 

ΒλῚ 2!) Υ 

τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, Ἠοῦ; Πάνυ 
2 

μὲν ουν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, ποιήσομεν; οὐκ 
3 Π Ἧ ᾿ 

ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναγτίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταὐτη 
᾿χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀπο- 
ϑνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως ποῦ, ἦφη. 

Τίνα ταύτην; Τὸ ἀναβιώσχκεσθϑαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ 
ἰ 3) ) Ἄ, 8 ’ -, δὲ 3 ὃς, εἴπερ ἐστὲ τὸ ἀναβιώσκεσϑαι, ἐκ τῶν τεϑνεώ- 
τῶν ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἄνα- 

᾿ ᾿ « -Ὦ 21: ς »»ν Ἃ 

βιώσκεσθαι; Πάνυ γε. “Ομολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ 



ἢ 
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ταύτῃ, τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεϑνεώτων γεγονέναι, 
οὐδὲν ἡ ἧττον Υὶ τοὺς τεϑγνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων" τοὐ- 
του δὲ ὄντος, ἱκανόν που τευ μήριον. εἶναι ὅτι ἄναγ- 
καῖον τὺς τῶν τεϑγνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅϑεν 

δὴ πάλιν γίγνεσθαι. Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ “Σώκχρα- 
τες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀναγκαῖον οὕτως ἔγειν». 
ΧΥΠΙ. ᾿Ιδὲ τοίνυν, ΠΗ ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως 
ὧμολ ογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταπο- 
δ συῖν τὶὶ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα, ὡςπερεὶ 

κύκλῳ περιϊόντα, ἀλλ᾿ εὐϑεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ 
- ς τ ἘΣ γ 

τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρύ, καὶ μὴ ἀνακάμ- 
πτοὶ πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον, μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο " 

ΕΥ̓ 23 οἱ ΄-“«ο“ "»“ὦοἉ ΒΡ} Ὶ 

οἰσϑ' ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη, 
2. καὐ τὸ αὐτὸ πάϑος ἂν πάϑοι, καὶ παύσαιτο γιγνό- ὦ 
-Ὁ Ἷ ων ΕἸ τ Ι 

μενα. Πῶς λέγεις; ἔφη. Οὐδὲν γαλεπὸν, ἡ δ᾽ ὅς, 
Ε ΩΣ οἵ ᾿ 5 2 τῇ ϑι ι , 

ἐγγοῆσαι ὁ λέγω" ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρϑάνειν 
᾿ » ᾿ δ᾽ 3 γ τ 5 ὃ ὃ ἵ Ι 

μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγεέρεσϑαν μὴ ἀνταποδιδοίη, γι- 
γνόμεγον ἐκ τοῦ καϑεύδοντος, οἶσϑ'᾽ ὅτι τελευτῶντα ὦ 

᾿ 

Ι 

πάντα λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδα- 
μοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τὰ ἄλλα πάντα ταὐ- 

᾿ Υ γΥ ᾿Ψ 

τὸν ἐκείνῳ πεπονϑέναι, καϑεύδειν. κῷὰ» εἰ ξυγκρί- 
Σ . γ ᾿ 9. 

γοίτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ 
“39. , ω 

τοῦ «Αναξαγόρον γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα" 
ς ΄ ὝΡΜΡῈΣ. Γ ᾿ δα ΄ ἢ 
ὡςαύτως δὲ, ὦ φίλε Κέβης, καὶ εἰ ἀποθϑνήσκοι μὲν 

Ι͂ 4 »"Σ“2.ἢο - γ᾽ ΕῚ " ἢ Ὁ ΓΟ ΡΝ 

πάντα, οσὰ τοῦ ζὴν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, 
μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεϑνεῶτα, καὶ μὴ 

᾽ ᾿ φλυΝ 3 πα ὖν πάλιν ἀναβιώσκοιτο" ἀρ οὗ πολλὴ ἀνάγκη τελευ-- 
-Ὁ ᾿ ἐν ᾿ - 9 ᾿ ] 

τῶντα πάντα τεϑγάναι, καὶ μηδὲν ζῆν; εἰ γὰρ ἔκ ᾿ 
ἱ 

! 
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μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα ϑνή- 
σκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὲ πάντα καταναλωθῆναν εἰς 

Π τὸ τεϑνάναι; Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, ἔφη ὃ Κέβης, ὦ 
“Σώκρατες ἀλλά μοι δοκεῖς παντάπασιν ἀληϑῆὴ λέ- 

γειν. "Ἔστι γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
παντὸς μᾶλλον οὕτω" καὶ ἡμεῖς τὰ αὐτὰ ταῦτα οὐκ 

ἐξαπατώμενον ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντε καὶ 
᾿ τὸ ἀναβιώσκεσθαι, καὶ ἐκ τῶν τεϑνεώτων τοὺς 

᾿ ζῶντας γέγγνεσθαν, καὶ τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυ- 

χὰς εἶναι, καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς 

᾿ δὲ κακαῖς κάκιον. ΧΎΠΠ. Καὶ μὴν, ἔφη ὃ Κέβης ὕπο- 
λαβών, καὶ κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ “Σώκρατες, 

εἰ ἀληϑής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωϑας ϑαμὰ λέγειν, ὅτι 
β ἡμῖν ῃ μάϑησις οὖκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει 

οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτο ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ 
τινὶ χρόνῳ μεμαϑηκέναι ὃ ἃ γὺῦν ἀγαμιμνησκόμεϑα. 
τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἤνπου ἡμῶν ἢ ψυχή, πρὶν 
ἐν τῶδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι. ὥςτε καὶ 
ταύτῃ ἀϑάνατόν τι ἔοικεν ἢ ψυχὴ εἶναι. λ.., ὦ 
Κέβης, ἔφη ὃ Σιμμέας ὑπολαβών, ποῖαν τούτων 

αἵ ἀποδείξεις; ὑπόμνητόν με. οὐ γὰρ σφόδρα ἐν 
τῷ παρόντι μέμνημαι. ἑγνὺ μὲν λόγῳ, ἔφη ὃ Κέβης, 
καλλίστῳ: ὅτε ἐρωτώμενοι οἵ ἄνθρωποι, ἐάν τις 

καλῶς ἐρωτᾷ , αὐτοὶ λέγο υσι πάντα ἢ ἔχει, καίτοι 
᾿ δὶ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρϑὸς 
λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ' ἡσαν τοῦτο σουεὴν, ἔπειτα 
ἐὰν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγη, ἢ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, ἐνταῦϑα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο 
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οὕτως ἔχει. ἘΠ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθῃ, ὦ Σιμϑ 

μία, ὃ “Σωκράτης, σκέψαι ἐὰν τῇδέ πη σοὶ σχοπουμέγῳ 
ξυνδόξῃ. ἃ ἀπιστεῖς γὰρ δὴ πῶς ἢ καλουμένη μάϑησις 
ἀνἀμνησίς ἐστιν; Απιστῶ μὲν ἔγωγ, ἢ δ᾽ ὅς, ὃ Σιμ- 

μίας, οὔ: αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἕφη, δέομαι μαϑεῖν περὶ 
οὗ ὃ λόγος, ἀναμνησθῆναι" καὶ σχεδόν 78 ἐξ ὧν 
Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν, ἤδη μέμνημαι καὶ πείϑο- 
μαι. οὐδὲν μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, πῆ σὺ ἐπεχεί- 
θησας λέγειν. Τῇῆδε ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὃς. ὁμολογοῦμεν 
γὰρ δήπου, εἶ τίς τι ἀναμνησϑήσεται, δεῖν αὐτὸν 
τοῦτο πρότερόν ποτὲ ἐπίστασϑαι. Πάνυ 7ὲ, ἔφη. 
Ὧρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη πα- 
ραγίγνηταν τρότῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω 
δέ τινα τρόπον τοῦτον" ἐάν τίς τι ἕτερον ἢ ἰδὼν ἢ 

ἀκούσας, ἢ τινὰ ἄλλην αἴσϑησιν λαβών, μὴ μόνον 
ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ; οὗ μὴ ἡ αὐτὴ 

ἐπιστήμη, ἀλλ ἄλλη, ἀρ οὐχὺ τοῦτο δικαίως λὲέ- 
γαμεν ὅτι ἀνεμνήσθη οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλαβεν; Πῶς 
λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε: ἄλλη που ἐπιστήμη ἂν- 
ϑοώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἶσθα 
ὅτι οἵ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ τι 
ἄλλο, οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωϑε χρῆσθαι, σά- 
σχουσι τοῦτο ; ἔγνωσών τε τὴν λύραν, καὶ ἐν τῇ 
διανοίᾳ μιν δα τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἢν ἢ λύρα" 

αὐύτο δ᾽ ϑοτὴν ἀνάμνησις. ὥςπερ γε καὶ Σιμμέαν τις 
ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀγνεμνήσϑη, καὶ ἀλλα που 

τιν τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Ἀυρία μέντοι γὴ 4ία, ἔφη 
Σιμμίας. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀγνάμνη" 
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σίς τίς ἐστι; μάλιστα μέντοι ὅταν τις τοῦτο πάϑη 
περὶ ἐκεῖνα, ἃ ὑπὸ χφύνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη 
ἐπελέληστο; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. Τί δ᾽; ἢ δ᾽ ὅς, 
ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα, καὶ ὙΠῸ γεγοαμ- 
μένην, ἀνθρώπου ἀναμνησθῆναι; καὶ Σιμμίαν ιδόγ- 
τὰ γεγραμμένον, Κέβητος ἀναμνησϑῆνοι; . Πάνυ γε. 
Οὐκοῦν καὶ Σιμμέαν ἰδόντα γεγραμμένον, αὐτοῦ Σιμ- 
μίου ἀναμνησϑῆναι; ᾿Εστιμέντοι, ἔφη. ΧΙΧ.ρ᾽ οὖν 
οὗ κατὰ πάντα ταῦτα ξυμβαίνει τὴν ἀνάμνησιν εἰς 
ναι, τὴν μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, τὴν δὲ καὶ ἀπ᾽ ἄνο- 
μοίων; Ξ Ξυμβαίνει. ᾿4λλ᾽ ὅταν γϑὃ ἀπὸ τῶν ὁμοίων 
ἀναμιμνήσκηταὶ τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδεπρος- 
πάσχειν, ἐνγοδῖν, εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κουτὰ τὴν 

ὁμοιότητα, εἴτε μή, ἐκείνου οἵ ἀνεμνήσϑη; “Ἵνάγ- 
κῃ, ἔφη. Σκόπει δή, ἢ δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. 
φαμέν ποὺ τι εἶναι ἴσον; οὐ ξύλον ξύλῳ λέγω, οὐδὲ 

λέϑον λέϑῳ, οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ 
παρὰ πάντα ταῦτα ἕτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἔσον' φῶμέν τί 
εἶναι, ἢ μηδέν; Φῶμεν μέντοι, γὴ Ζ4͵α, ἔφη ὃ Σιμ- 

μίας, ϑαυμαστῶς γε. Ἦ καὶ ἐπιστάμεϑα αὐτὸ ὃ 
ἐστιν ἴσον; Πάνυ γε, ἢ δ᾽ ὕς. ΠπΠόϑεν λαβόντες 

αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ; ἀρ οὔκ ἐξ ὧν νῦν δὴ προ ὦν 

μεν, Τὶ ξύλα ἢ λίϑους ἢ ὧὰν ἄττα ἰδόντες τὶ ἴσα, 
᾿ ἐχ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, ἕτερον ὃν τούτων" ἢ 
οὐχ ἕτερόν σοι φαΐνεται; . - σκόπει δὲ καὶ τῇδε. ἀρ 
οὐ λίϑοι μὲν ἴσοι, καὶ ξύλα ἐνίοτε τὰ αὐτὰ ὄντα, 
τοτὲ μὲν ἴσα φαίνεται, τοτὲ δ᾽ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Τί δὲ; αὐτὸ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἀγισά σοι ἐφάνη, 
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ἢ ἡ ἰσότης ἀνισότης; Οὐδεπώποτέ 8 ν»ὦ “Σώκρατες. 

Οὐ ταὐτὸν ἄρ᾽ ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ 
αὐτὸ τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. 
9 ᾿ ΕἾ - 7 , 

“ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων 
- Σ; ᾿ 2 ι 

ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὕμὼς αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννε- 
ἰ ᾿ Χο 9 Ω.1 2 Υ 

γόηκᾶς τε καὶ εἴληφας; -«Τληϑέστατα, ἕφη, λέγεις. 
- 

Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις, ἢ ἀνομοίου; Πάνυ 
γε. “Ἰιαφέρει δὲ γ᾽, ἢ δ᾽ ὅς, οὐδέν. ἕως γὰρ ἂν ἄλλο 
Ἂ; ᾿ ΝῚ ᾿ Π -ῳ 3» 274 2 φ » 

ἐδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐγγοήσης, εἴτε 
δὴ Ἅ 

ἀνόμοιον εἴτε ὅμοιον, ἀγαγκαῖον » ἔφη, αὐτὸ ἀνά- 
μνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δαὶ τόδ᾽ ; ἢ δ᾽ 
ὃς" ἢ “πάοσχομάν τι τοιοῦτον περὶ τὼ ἐν τοῖς ξὔλοις τε 
καὶ οἷς γὺν δὴ ἐλέγομεν, ἐν τοῖς ἴσοις; ἄρα φαΐνε- 

΄ 32 ͵ 7 Ἶ 
ται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥςπερ αὐτὸ ὅ ἔστιν ἴσον; 

ῃ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, 
3. 353Φ., Ν ε ΒΥ 2 - 3 - ΜῈ Ὡῳ ἢ οὐδὲν; καὶ πολὺ γε, ἔφη, ἐνδεῖ, Οὐκοῦν ὁμολογοῦ- 
μὲν, ὅταν» τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὃτι βούλεται μὲν, τοῦτο 

ΠῚ 

[ δἹ - ) ι ε ΠῚ πὰ - 2) - 27 ΕῚ - 

ὁ γῦν ἐγὼ δροὼ, εἶναν οἵον ἄλλο τι τῶν ὀντων, ἐνδεῖ 
3 ῳ Ξ: τ - 

δὲ, καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναν οἷον ἐκεῖνο, 
ϑ 2 327 Γ Ψ “Ἁἦ7᾽ - 

ἀλλ ἔστι φαυλότερον, ἀναγκαϊόν που τὸν τοῦτο 
ἐνγοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο, ᾧ φησὶν αὐτὸ 
προςεοιμέναι μὲν, ἐρδεέααξωδι δὲ ἔχδενῃ “ἵν "ἀγκη. Τί 

οὖν; τὸ τοιοῦτον πεεοεθεμθα καὶ ἡμεῖς, ἢ) οὔ, περί 

τε τὶ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασέ γε. ᾿“ἵναγ- 
ω 3) «ς »Ὕ ᾿ ΄ 

καῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ. 
, « ᾿ -" 3 τ 2» 2 " χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα, ἐνενοήσαμεν 

ὅτι ὀρέγεταν μὲν πάντα ταῦτ᾽ εἶναν οἷο» τὸ ἴσον, 
τι. ; ) στ ο 9 κ Χ 

ἔχεν δὲ ἐνδεεστέρως, Ἔστι ταῦτα, «ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε 
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ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοϑεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι, μηδὲ 

᾿ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι, ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ῆ ἅψα- 
σϑαι, ἢ ἕκ τινὸς ἄλλης τῶν αἰσϑήσεων. ταὐτὸν δὲ 

πάντα ταῦτα λέ ἑγῶ. ταὐτὸν γάρ ἐστιν, ὦ “Σώκρατες, 

πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὃ λόγος. ἀλλὰ μὲν δὴ 
ἕκ γε τῶν αἰσϑήσεων δεῖ ἐγνοῆσαι, ὅτι πάντα τὰ ἐ» 
ταῖς αἰοσϑήσεσιν ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ ὃ ἐστιν 
ἐσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" ἢ πῶς λέγωμεν; 
᾿Οὕτω. πρὸ γὰρ τοῦ ἄρξασθαι ἡμᾶς δρᾶν καὶ ἀκούειν 

χαὺὶ τἄλλα αἰσθάνεσθαι, τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας 

᾿ ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου, ὃ, τι ἐστίν, εἰ ἐμέλλο- 
μεν τιὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν" ὅτι 
προϑυμεῖται μὲν πάντα τὼ τοιαῦτα εἶναι οἷον ἐκεῖνο, 

ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. “ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρη- 
μένων, ὦ) Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ξωρῶ- 
μέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τιὺὺς ἄλλας αἰσϑήσεις εἶχο- 

μὲν; Πάνυ γε. Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν 
᾿ τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέ ἕναν. Ιγαί. Πρὶν γενέσϑαι 
ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀν) γκὴ ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι, "Ἔοι- 
χεν. ΧΧ, Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέ- 
σθαι, ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθϑα καὶ πρὶν γε- 
γέσθαι, καὶ εὐθὺς γενόμενοι, οὗ μόνον τὸ ἴσον καὶ 
τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἕλαττον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ 

τοιαῦτα. οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὃ λόγος ἡμῖν 

μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ 
τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου, καὶ, ὅπερ λέγω, 

περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεϑα τοῦτο, ὃ ἐστι, 
καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες, καὶ ἐν ταῖς ἀπο- 

ὕμΑτ. ΒΑΚ. " 
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κρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὡςτε ἀναγκαῖον. ἡμῖν εἶναι, 
τούιων ἁπάντων τὸς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι 

3 Υ 2} - Ἐν ΠΝ 5 ! Α ῇ εν 

εἰληφέναι. ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ μὲν γε λαβύντες μὴ 
[4 κω, 2 Π { ᾿ Ἶ 

ἑχᾶστοτξε ἐπελελήσμεϑα, εἰδότας ἀεὶ γί) ἔγγεσθαι, καὶ 
2 Ξ ᾿ ; Α 

ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι. τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἔστι, λα- 
2 Π ᾽ 7, 

βόντα του ἐπιστήμην ἔχειν, καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι" ἡ 
οὐ τοῦτο λήϑην λέγομεν, ὁ Σεμμέω, ἐπιστήμης ἄποβο- 

λήν; Πάντως δήπου, ἔ ἔφή, ὦ Σώκρατες. μἰδέγε, οἶμαι, 
λαβόντες πρὶν γενέσϑαι, γι 7» ὄμεγον ἀπωλέσαμεν, 
ὕστερον δὲ ταῖς αἰσϑήσεσι χρώμενοι περὶ αὐτὰ ἐκεί- 

γας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας ὥς ποτε καὶ πρὶν 
, ἜΝ 3 [2 Ἔς ον 

εἴγομεν, ἐν οὐχ, ὁ καλοῖμεν μανθάνειν, οἰκείαν ἂν 

ἐπιστήμη» ἀναλαμβάνειν εἴη; τοῦτο δέ που ἀναμνυ- 

μρήσχεσθαι λέγοντες, ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ 
, ν φχ Ὡς ΝΎ , Δ ον Ἢ ᾿ ἢ 

γε. Ζἰυνατὸν γὼρ δὴ τουτό γ ἐφάνη, αἰοϑόμενον τι, 
ΦᾺ Ὁ Υ ΒλῚ 5 Υ͂ 27 237.5 α ΡΥ) . 

ἢ ιδόντα, ἢ ἀχούσαντα, ἢ τινὰ ἀλλὴν αἴσϑησιν λα- 
ἊΣ ι 

βόντα, ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐνροῆσαι ὃ ἐπελέληστο, 
ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃ», ἢ ᾧ ὅμοιον" ὥςτε, 
εἰ 
ὅπερ λέγω, δυοῖν ϑάτεραν, ἤτοι ἐπιστάμενοἑ τε αὐτὼ 

2 τ ει 
γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστε- 

; ΣῊΝ ΕῚ τι 

ρον οὕς φαμὲν μανϑάνειν, οὐδὲν ἀλλ ἢ ἀγναμιμνή- 
σκοόνται οὗτοι" καὶ ἢ μάϑησις, ἀνάμνησις ἂν εἴη. 

Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες, ἌΧΙ. Πότερον 
οὖν αἱρῇ, ὦ Σιμμία; ; ἐπισταμέν ους ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ 

ἀναμιμνήσκεσϑαι ὕστερον. ὧν πρότερον ἐπιστήμην 
εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρ- 

ὄντι ἑλέοϑαι. 1 δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῆ σοι 
» Ἃ 39 2 τ , 

δοκεῖ περὸ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμεγος, περὶ ὧν ἐπέστι- 

΄ 



μνς “πσο -. Ὁ: 

ὃ. ε. ἃ" 6. ΡΗΑΙΏΟΝ, 1351 

ται, ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον, ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἢ καὶ οτος σοι πάντες ἔχειν. 
διδύγανι λόγον περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; 

Τουλοίμην μὲντ' ἂν; ἑφη ὁ Σιμμίας" ἀλλὰ πολὺ 
μᾶλλον φοβοῦμαι μὴ αὖριον τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀγ- 
ϑρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἱός τὲ τοῦτο ποιῆσοωι. Οὐκ 

ἄρα δοκοῦοϊ σοι ἐπίστασϑαἱ γε, ἔφη, ὦ Σιμμία, πάντες 
ΡΥ ἀόρι 5» εἰἰϑρ αν ἢ 2) Ν᾿ 

αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾿“»γοαμιμνήσκονται ἄρα ἅἀ ποτε ἔμα- 
90». “Ἱνάγκη. “11ότε λαβοῦσαι αὗ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν 
ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ γε ὄνϑρω- 

ποι γεχόνωμεν, οὐ δῆ τί. «Πρότερον ἄρα. ναίϊ. “σαν 
ὅρα, ὦ Σιμμία, αἵ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἰγαι 
ἐν ἀγθρώπου εἰδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν» 
εἶχον" εἰ μὴ ἄρα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σῳ- 
ἄρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας" οὗτος γὰρ λείπεται 
τι ὃ χρόνος, Εἶεν, ὦ ἑταῖρε, ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν 

ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὸς γι- 

γνόμεϑα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσαμεν. ἡ ὃν τούτῳ ἀπόλ- 
λυμεν ᾧπερ καὶ λομβάώνομεν; ἢ ἔχεις ἄλλον τοτὸ 

εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σὦ ἄρατες" ἀλλ᾽ ἔλαϑον 
ἐμαυτὸν οὐδὲν εὐπών, Χ ΧΙ, “0 οὐ » οὕτως ἔχει, Ἐξ ρῇ, 
ἡμῖν, ὦ Σιμμία. εἰ, μὲν ἔστιν ἃ ϑρυλ λλοῦμεν ἀεί, κα- 
λόν τέ τι κοὶ ἀγαϑὸν, "αἱ πᾶσα ἢ τοιαύτῃ οὐσίω, 
καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων πάντα ἐγαφές 
ρομεὲν, ὑπόρχουσωαν πρό ΓΕ0Ὸ» ἀγευρέσκο οντες μετὲ- 

θα» οὔσαν, καλ ταῦτα ἐκείνῃ ἀ: πεικάξομεν, ἂν ἀν: χορ», 
οὕτως ὥςπερ καὶ ταῦτά ἐστιν, οὕτω καὶ τὴν ἡμετέ- 
ραν ψυχὴν εἶναι καὶ πῤὴν γεγονέναι ἡμῶς" εἰ δὲ μὴ 

1.2 
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ἐστε ταῦτα, ἄλλως ἂν ὃ λό) γος οὗτος εἰρημένος εἴη. 
Ε τ 
ἀρ οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἰναι, καὶ 
τὰς ἡμετέρας ψυχάς, πρὶν καὶ ἡμῶς, γεγονέναι" "αὶ 

εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ ἠδὲ: Ὑπερφυδις, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι" καὶ 
3 ς - 

εἰς καλόν γε καταφεύγει ὃ λόγος, εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι 
᾿ ᾿ς -Ὁ Ἢ ᾽ ς -»"Ὃ᾿ ᾿ 

τὴν τε ψυχὴν ἡμῶν, πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς, καὶ τὴν 
ἌΡ δ ἊΝ ΣΝ Ἢ 5 ι 2 2 ) ᾽ 3ων ἔν 

ουσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὐ 
ΒΩ  οὲ Ὁ Υ͂ ΠῚ οὖ 

τῷ μοι, ἔναργ ἐς ὅν, ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
Γ Τ ἐ κ΄. Υ Χ εἶναι ὡς οἷόν τε μάλιστα καλόν τε καὶ ἀγαθὸν, καὶ 

2, Ὑ. ’ Ὁ “ Ὧ27) 
τύλλα πάντα ἃ συ νῦν δὴ ἕλεγες " καὶ ἔμοιγε ἱκανῶς 
3 ’ ᾿ κ 

ἀποδέδεικται. τί δὲ δὴ Κέβητι; ἕφη ὃ Σωκράτης. 
δεῖ γὰρ καὶ Κεβ βητὰ πείϑειν. “καγῶς, ἔφη ὁ Σιμ- 
μίας, ὡς ἔγωγε οἶμαι" καίτοι καρτερώτατος ἀν 

ϑροώπων ἐστὲ πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. ἄλλ᾽ 
Ὁ ὙΠ ΤΩΣ 

Ξ- 3 -- - » ΡῚ ε , 
οἶμοι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, τι πρὶν γενε- 

ς »-Ὕ ὕ ς -Ὁ ς Ὃ ᾿ 2 

σϑαι ἡμᾶςην ἡμῶνη ψυχή. ΧΧΊΠ. Εἰ μέντοι καὶ ἐπει- 
32 ᾿ ; 2 Σ ς.2 39. κ« -ν 

δὼν ἀποϑάνωμεν ἕτι ἔσται, οὐδ΄ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ὦ 
-᾿᾿ 32» 5 ἢ) δεῖ) Ω. .}} Σ 2 π᾿. ἢ 

Σώκρατες, ἔφη, ἀποδεδεῖχϑαι, αλλ ἔτι ἐνέστηκεν, 
οκ [} “ Π ΄ Π -Ὁ Ὁ [«] Μ «Ἃ "ἢ Ξ 

ὁ γῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὁπὼς μὴ ἀμὰ 

ἀποϑγήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδανγ» ἕηται ἢ 

ψυχὴ, καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος ἢ. τὸ γὰρ κω- 

λύει γίγ εσϑαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνέστασϑαι δἰλλοϑὲν 

ποϑὲν, καὶ εἶναι, πρὲν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα 
Ἷ δὰ ὃν Ε 

ἀφικέσθαι" ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηταν 
τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾷν καὶ διαφϑείρεσθαι; ; 

ἧς 
εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. ταῖν ἡήβνόα γὰρ 

ἀἰςπεὲρ ἥμισυ ἀποδεδεῖχϑαι οὗ δεῖ, ὅτι πρὶν γενέσϑαν 
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. Ν - ι Ὁ» 3» 

ἡμᾶς, ἣν ἡμῶν ἡ ψυχή δεῖν δὲ προςαποδεῖξαι ἔτι, 
εἰ καὶ ἐπειδὰν ἀαναδν ΣῈ οὐδὲν ἧττον ἔσται ἢ πρὶν 
γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις Ὁ ἕξειν, ποδέ- 
δεικται μὲν, ἔφη, ὦ “Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὃ Σωὼ- 
χράτης, καὶ γῦν εἰ θέλετε ξυνϑεῖναι τοῦτόν τε τὸν 
- 3 «" . 

λύγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὁ» τ ρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, 
τὸ γέγνεσϑαι πῶν τὸ ζὼν ἐκ τοῦ τεϑνεῶτος. εἰ .7ἀρ 

᾽ 5 . ) 5 - 

ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς τὸ 
8." 3 Π] Ἄ Ἅ [ ᾿ ἢ. 32] Ν Β.Ὶ 

ζὴν ἰούσῃ τὸ καὶ γιγηομένῃ μηδαμόϑεν ἀλλοϑὲν ἢ 
δ Ν ’ ἌΓ 5 - ; ᾿ τ δι ἃ ὑχ 

ἐκ ϑανάτου τὲ καὶ ἐκ τοῦ τεϑνάναν γίγνεσϑαι" πῶς 
οὐκ ἀνάγκη. αὐτὴν κ αὐ ἐπειδὼν ἀποθάνῃ εἶναι, ἔπει- 
δὴ 78: δεῖ αὖϑις αὐτὴν γίγνεσθαι; ; ἀποδέδεικται μὲν 
οὖν, ὅπερ λέγεται καὶ νῦν. ΧΧΊΙΥ, Ὅμως δὲ μοι δοκεῖς 
οὗ τε καὶ Σ Σιμμίας ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεὺ- 
σασϑαι τὸν λόγον ἔτε μᾶλλον, καὶ ΑΝΑΝ τὸ τῶν 

γῸ - "» 5 αὐτί ὃν ΓΤ }} 5 ᾿ 5 2 Υ 

σεανων, βῆ ὡς ἀληϑῶς ὁ ανεμὸς αὐτὴν ἐχβαυύγουσαν 
:"» 

ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ διασκεδάνγυσιν" ἀλ- 

λως τε καὶ ὅταν τύχη τις μὴ ἐν ἸϑΈΒίΩ ἀλλ᾽ ἐν με- 

γάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποϑνὴ ἤυχῶν, Ἱαὶ ὃ Κέδης ἐπι- 

γελάσας, 'ῆς δεδιότων, ἔφη, ὦ ̓ «Σώκρατες, πειρῶ ἀνὰ- 

σεείϑειν" μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων». ἀλλ᾿ ἴσως 

νυν τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς ὅςτις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. 
»οὋο Ξ ᾿ ἔ Γχ Ἁ: Ἁ Ν γ ι { 

τοῦτον οὖν πειρώμεϑα πεέίϑειν μὴ δεδιέναι τὸν ϑά- 
τ ͵ ᾽ 9 1 ἣ ’ ὋῬ 

γατον, ὥςπερ τὰ μορμολύκεια. Ἰλλὰ χρὴ, ἔφη ὅ Σω- 
ΤΣ ἜΥΟ ὉοΣ τῷ « , »" αὐ 

Ἀράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξιά- 
. 3 δ᾽ 2 Ψ “ 

σηται. Πόϑεν οὖν, ἕφη, ὦ Σώκρατες, τῶν τοιούτων 
ἀγαϑὸν ἐπῳδὸν ληψό ϑα, ἐ εἰδὴ οἱ ἐγωθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σὺ, ἔφη, ἡμᾶ- 
ἀπολείπεις; 11ολλὴ μὲν ἡ “Ελλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν 
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δι» 
ἢ ἔνεισί που ἀγαϑοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὶ τῶν 
βα πρβάρων γέγη, οἷς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι, ζη- 

τας 2 ἰ κω Ἀ' Ρ " , ἐοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μὴτε χρημάτων φειδοιιέ- 
᾽ ες Ὑ Ύ [τὰ }ὰᾺ 2 

γους, μὴτε πόνων" ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὃ, τι ἂν εὐκαι- 
Ι 5 Ο Ὁ Ε] 

ρότερο» ἀναλίσκοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὖ- 
τοὺς μετ᾽ ἀλλήλων" ἔσως “ρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὖ ς μὲτ ἀλλήλων" ἴσως “ὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροι- 

-"ὔἝὕἝ ξανὰ ᾿ .ο- - 9 ι τε μέλλον ἡμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖ». ᾿Αλλὰ 
μὰ τ , - ῳ ,",.γ ταῦτα μὲν δὴ ὑπάρξει, ἕφη ὃ Κέβης. οϑεν δὲ ἀπε- 

ἀέπομεν, ἐπανέλθωμεν», εἰ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ 
ς ᾽ "- ᾿ 3 κὰ, ἐς - - 

μὴν ἡδομένῳ γε" πῶς γὰρ οὐ μέλλει; ΧΧΥ͂. ΧΚαλῶς, 
3 -Ὁ - Ἴ Ω. εἢ ὅ - , - 

ἔφη, λέγεις, Οὐκοῦν τοιύνδε τι »" ὃ ον, Ο:Ξωββάτης, δεῖ 
ἡμᾶς ἀνερέσϑαι ἑαυτοὺς, τῷ ποίῳ τινὶ ὥρα προςὴ- 
δὶ τοῦτο τὸ πώϑος πάσχειν, τὸ πον ἀνε σαν 

Ν ᾿ - 
ἣν 

καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι, μὴ πάϑῃ αὐτὸ 

καὶ τῷ ποίῳ τινὲ" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασϑαν 
πότερον ψυχή ἐστε" καὶ ἐκ τούτων ϑαῤῥοῖν ἢ δεδιέ- τερον ψυχή ἐστ αἱ ἐκ τούτων ϑαύθόϑδιν ἢ δεδιε 

2 -ὖ ΄ ἼΥ 

τᾶν ὑπὲρ τῆ: ῃ μετέρας ψυχῆς. ᾿ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. 
ρ᾽ οὖν τῷ μὲν ξυντεϑέντι τε καὶ ξυνϑέτῳ ὄντι, 
φύσει προςήκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταὑτῃ 
τ «.- , ,“" ὧν 

ἧπερ ξυνετέϑη" εἰ δὲ τι τυγχάνεν ὃν ἀξύνϑετον, 
τούτω μόνῳ προςήπει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπτερ τῷ 

- ᾿» [τ] 3» ς “τ-' 3 ὃν 
ἄλλῳ; “!υκεὶ μον ἔφή, οὑτὼς ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν 

ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡςαύτως ἕγει, ταῦτα μά- 
λιστα εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνϑετα " τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως 

ἢ ᾿ ϑρ ω τ ι Υ̓͂ 
᾿ οὐάαμα ι: κατὼ ταὐτώ, ταῦτα δὲ εἰναν τὰ ξύνϑετ 

Ἴμοιγε δοκεῖ οὕτως, ἴωμεν δὴ, ὃ ἔφη, ἐπὶ ταῦτα 
ἐδ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν λόγφ. αὐτὴ ἣ οὐσία ἧς 

λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι, καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἄποκρι: 
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, , ς Υ͂ ν 2» « Ὧν 5 ν᾽ 2ν νόμεγοι, πότερον ὡςαὑτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταυτὶ ἢ 
2 Φ "»᾽ ).ϑβ,΄Ἡκἡ , 5» Φν ἢ Π ᾿ Ψ.Ὁ δὲ 

ἄλλοτ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ 
ει , ᾿ νὺς 

ἕχαστον, ὁ ἐστι τὸ ὄν, μήποτε μεταβολὴν καὶ ἡγντιν- 
- ᾽, τυ εἰ; 

οὖν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον, ὃ ἐστι μογοεύ: 
δὲ ,»; 91 7 η Ω23 ᾿ς τ ς ἢ ᾿ 2 ἉΤΩΥ 
ἐς ὅν, αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ ὡςαύτως κατιὰ ταῦτα ἔγεε, 

Ἂ 2 ῃ 2 » 32 “ῳ 5 Π 2 γι καὶ οὐδέποτε οὐδομῆ οὐδαμῶς ἀλλοέωσιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται; Ὡφαύτως, “ἔφη, ἀνάγκη, ὃ Κέβης, καὶ 

κατὰ τιὲ αὐτὸ ἔχειν, ὦ Σώκρατες. Τ δὲ τῶν πολ- 
Ἀ αὖ - Φ ) ε' ψι ΔΆ 

λῶν καλῶν, οἷον ἀνϑρώπων, ἢ ὑπστον", ἢ ἱματίων, ἢ 
7 ο ΕᾺῚ “ὧ 4 ’ 

ἀλλων ὡντιγωγοῦν τοιούτων, ἴσων ἢ καλῶν ἢ πών- 
- ᾿ ἣτς τ 3 ἕξ 

των τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων, ἀρὰ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχει, 
)ῖ - 2 2 ΕῚ ι : οσ 2 

ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐχείγοις, οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς, οὔτε 
ΦὌ ἢ Σ ἢ 2 ἢ : ες ΞἭ ΡῚ »-οΟ 2 »ἷ ᾿ 

ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατιὰ 
3 Ἂ [7] : τ. ᾽ - : ἵ 2ς-- 

ταὐυτώ ἐστιν; Οὐτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὃ Κέβης, οὐδέ- 
32»; 32 ῳ , ΕλῚ [4 

7018 ὡ,αὐτως ἔχει, Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἁψαιο, 
κιὶν ἰδοις, κἂν ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἰσθοιο" τῶν 

[πο ΜᾺ 7γ ἡ 

δὲ Ὁ δε ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὕπῳ ποτ᾽ ὧν ἄλλῳ 
» Γ2 ὧν τ - Υ Ὡ ΦΑΓῚ) Ἢν 

ἐπιλάοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ αλλ᾽ ἔστιν 
2 “ - - 2 -“' 

ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρᾶται. Παντάπασιν, ἔφη, 
5 ᾿ Ὁ τ ᾽ Υ -ὋΌ ΕΥ̓ » : 

ἀληθῆ λέγεις. ΧΧΥῚ, φῶμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἰδὴ 
τῶν ὄντων; τὸ μέν, δρατόν, τὸ δὲ, ἀειδές ; Θῶμεν, ἔφη. 

αὶ τὸ μὲν πδνδὲς ἀεὶ κατὰ τιὶὶ αὐτὼ ἔχον, τὸ δὲ 
Υ 2 τω “ 

ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ ταῦτα. Καὶ τοῦτο, ἔφη, 
ϑῶμεν. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν, ἢ 

τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχὴ" Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. 

ΠΟοτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ 
ξυγγενέοτερον τὸ σῶμα; 71αν τὲ, ἔφη, τοῦτόγε δῆλον 
ὅτε τῷ δρατῷ. Τί δέ; ἣ ψυχὴ δρατὸν ᾿ ἀειδίο; 
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Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε, ὦ “Σώκρατες, ἕφη. ᾿4λλὺ 
μὴν ἡμεῖς 7ε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ, τῇ τῶν ἀνϑρώ. 

πῶν φύσει ἐλέ ἜΡΘΗ, ἢ ἄλλῃ τινὲ οἴει; Τῇ ΜΝ ἀν- 

ϑρώπων. 1 οὖν 1 περὶ ψυχῆς λέγομεν, ὁρατὸν εἶναι, 
2) οὐχ ὁρατόν, . Οὐχ ὁρατόν. ᾿ἀειδὲς ὁ ἄρα, ναί, Ὃ- 
μοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ 
ὁρατῷ. “Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. ΧΧΥΙ.. Οὐκοῦν 
καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ ψυχὴ, ὅταν μὲν τῷ σώ- 
μᾶτι προςχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι, 1) διὰ τοῦ δρᾷν, 
ἡ διὰ τοῦ ἀκούειν, ἢ δι ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως 

(τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δὲ αἰσϑή- 
σεὼῶς σκοπεῖν τι) τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος 

εἰς τὰ οὐδέποτε κατὼ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλα- 
νᾶταν καὶ ταράττεται, καὶ ἰλιγγιᾷ, ὥςπερ μεϑύου- 
σα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δὲ 
γε αὐτὴ καϑ' αὑτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ 
καθαρόν. τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀϑάνατον καὶ ὡραὑτως 

ἔχον" καὶ, ὡς ξυγγενὴς οὖσα αὑτοῦ, ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου 
τε ἐϊπιῳ,ς ὅταν περ αὑτὴ καϑ' αὑτὴν γένηται καὶ 
ἐξὴ αὐτῇ καὶ πέπαυταξ τε τοῦ πλάνου, καὶ περὶ 
χεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὼ ὡοαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων 

ἐφαπτομένη καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάϑημα, φρόγησις 
κέκληται. Παντάπασιν, ἔφη, καλῶς καὶ ἀληϑῆ λέ- 
γεις, ὦ Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι δοκεῖ τῷ 
εἴδει, καὶ ἐκ τῶν πρόσϑεν καὶ ἐκ τῶν γῦν λεγομένων, 

ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέστερον; Πᾶς ὦν, 

ἔμοιγε δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὃς, ξυχχωρήσαι, ὦ ὦ Σώκρατες, ἐκ 
ταύτης τῆς μεϑόδου, καὶ ὃ δυεμαϑέστατος, ὅτι ὅλω 
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καὶ παντὶ ὁμοιοτερόν ἐστι ψυχὴ, τῷ ἀεὶ ὡςαύτως. 
ἔχοντι μᾶλλον, ἢ τῷ μή. 1. δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΥ11. Ὅρα δὴ καὶ τῇδε, ὕτι ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦσι 
ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι ἡ φύ- 
σις προςτάττει, τῇ δὲ, ἄρχειν καὶ δεσπόζειν " καὶ 
χατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ ϑείῳ 
εἶναι, καὶ πότερον τῷ ϑγητῷ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν 
ϑεῖον οἵον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ 
δὲ 9: τὸν ἄρχεσϑαΐ τε καὶ δουλεύειν, ;  Ἔμοιγε. 
Ποτέρῳ οὖν ἢ ψυχὴ ἔοικε; 4ἢλα δή, ὦ «ώχρατες, 
ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ τῷ ϑείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ ΓΟΘΗ 
Σκόπει δὴ, ἔφη, ὦ Κέβης , εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρη- 
μένων τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει" τῷ μὲν ϑείῳ καὶ ἀϑα- 
γάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μογοειδεὶ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ 
ἀεὶ ὡςαύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ, ὁμοιύ- 
τατον εἶναι ψυχήν" τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ καὶ ϑνητῷ 
χαὶ ἀνοήτῳ καὶ αδνς μιδῳ ἘΣ καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέπο- 

τε κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ, ὁμοιότατον αὖ εἶναι 
σῶμα. ἐχομὲν τὺ παρὰ ταῦτα “λυ λέγειν, ὦ φίλε 
κέθης, ὦ ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκξ ἔχομεν. ΧΧΙΧ, Τίοῦν, 
τούτων οὕτως ἐχόντων, ἀρ οὐχὲ σώματι μὲν ταχὺ 
διαλύεσθαι προςήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τοπαράπαν ἀδια- 
λύτῳ εἶναι" ἢ ἐγγὺς τι τούτου; Πῶς γὰρ οὔ; Ἔν- 
γοξεὶς οὖν, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄγϑρωπος, 

τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κείμενον, 
(Ὁ δὴ γεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προς κει ἌΝ ἢ χαχὶ 

διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθϑαι,) οὐκ εὐθὺς τούτων οὐ- 

δὲν πέπογϑεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχγὸν ἐπιμένει χρόνο, 
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ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτή σῇ; 
καὶ ἐν τον τῇ ὥρᾳ καὶ πάνυ μάλα. ξυμπεσὸν γὰρ 
τὸ σῶμα καὶ ταριχευϑὲν, ὥςπερ οὗ ἐν “Ἵἰγύπτῳ τα- 
ΤῊ ὅντες, ὀλίγου ὅλον μένει ἀμήχαν ο» ὅσον χρό- 
γο»" ἕνια δὲ ὦ τοῦ σώματος, καὶ ἐὰν σαπῇ, ὀστῷ 
τὲ καὶ νεῦρα, καὶ τὰ τοιαῦτα πᾶντα, ὅμως, ὡς ἕπος 
εἰπεῖν, ἀϑάνατά ἐστιν" ἢ οὔ; ἵναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, 
τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον, 
ἐγ ρον καὶ καϑαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς ὥδου, ὡς ἀλη- 
ϑῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ ΦΟΡΊΜΟΥ, ϑεόν, (οἵ, ἂν 
ϑεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον,) αὕτη 
δὲ δὴ ἢ ημῖν : τοιαὕτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα, ἀπαλλατ- 
τομέγη τοῦ σώματος, εὐθὺς διαπτεφύσηται καὺ ἀπό- 
ζωλεν, ὡς φασιν οὗ πολλοὲ ἄνθρωποι; πολλοῦ γε 
δεῖ, ὦ φίλε Ικέϑης τὸ κα αἱ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον 
ὧὡδς ἔχει" ἐὼν μὲν καϑαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ 
σώματος Ξυγεῷ δλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ 
ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτό, καὶ 
ξυνηϑραισμέρη αὐτὴ εἰ αὑτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὲ 
τοῦτο" --- τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἔστιν ἢ ἀρϑῶς φιλοσο- 
φοῦσα, καὶ τῷ ὄντι τεϑνάναι μελετῶσα ληϑεὶ “ηοὺ 
τοῦτ ἂν εἴη ] μξ ἑλέτη ϑαγάτου; παντάπασί γε. -- οὐχκ- 
οὖν οὕτω μὲν ἔχουσα, εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς 
ἀπέρχε ται, τὸ ϑεῖϊόν τε καὶ ἀϑάνατον καὶ φρόνιμον; 
οἱ ἀφυιομὲν ἢ ὑπάρχει αὐτῇ εὐϑαίμονι εἶναι, πλάνης 
καὶ ἀγνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν 
ἀλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλῶ) γμένῃ " ὥςπερ 
δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημέγων, ὡς ἀληϑῶς τὸν 
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λοιπὸν χρόνον μετὰ ϑεῶν διάγουσα; οὕτω φῶμεν, ὦ 
Κέβης, ἢ ἄλλως; Οὕτω γὴ Φία, ἔφη ὃ Κέβης" ΧΆ, 
᾽Εὰν δέ γε, οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ 
σόϊμαιτος ἀπαλλάττηται, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα, 
καὶ τοῦτο ϑεραπεύουσα καὶ ἐρῶσα, καὶ γεγοητευ- 
μένη ὑπὶ αὐτοῦ, ὑπό τε τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν, 
ὥςτε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληϑὲς αλλ ἢ τὸ 
σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι, καὶ πέοι 

χαὶ φάγοι, καὶ πρὺς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο" τὸ 
δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, γϑητὸν δὲ καὶ 
φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ ειϑι ἰσμένη μισεῖν τξ 

καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν" οὕτω δὴ ἔχουσαν, οἴει 
ψυχὴν αὐτὴν καϑ' αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθϑαι; 
Οὐδ᾽ ὅπωςτιοῦν, ἔφη. ᾿Αλλὰ διειλημμένην γε οἷ- 
αν ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία τε καὶ 
ξυγουσίις τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὼ 

τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον. Πάνυ 
γε. Ἐμβριϑὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι 
χοὴ εἶναι, καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὅδρατόν " 

ὁ δὴ καὶ ἔχουσα ἢ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τϑὸ 
καὶ ἕλχεται πάλιν εἰς τὸν δρατὸν τόπον, φόϑῳ 

τοῦ ἀειδοὺς τε καὶ ἄδου, ὥςπερ λέγεται, περὶ τιὼὶ 

μνημδτα τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη " περὶ ἃ 
δὴ καὶ ὥφϑη ἄττα ψυχῶν σκιοειδὴ φαντάσματα, 
οἷα παρέχονται αἵ τοιαῦται ψυχαὶ εἰδωλα, αἵ μὴ 
χαϑαρῶς ἀπολυϑεῖσαι, ἀλλὰ τοῦ δρατοῦ ἀρνῶν. 

σαι" διὸ καὶ ὁρῶνται. "ἰκός γε, Ἦ “Σώκρατες. 

Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης, καὶ οὔτι γε τὰς τῶν ἀγα- 
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-» ῇ Ἶ “ ϑῶν ταύὗτας εἶναι, ἀλλὰ τὸς τῶν φαύλων, αἵ περὶ 
ι “Ὁ ϑ9 "» 

τὰ τοιαῦτα ἀγαγκάζονται πλαγᾶσθαι, δίκην τίνου- 
ΕΣ : "Μὴν: ΩΝ , ὩΣ τι ΔΙ δ ἊΝ ) σαι τῆς προτέρας τροφῆς, κακῆς οὔσης. καὶ μέχρ' 
ἴ ο ε΄ Ρ}] ῳ “ 

γε τούτου πλανῶνται ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολοι: 

ϑοῦντος τοῦ σωματοειδοῖς ἐπιϑυμίᾳ πάλιν ἐγδεϑῶ- 
3 ο ᾿ ᾿ο Ἶ Ρ ΕΞΕΝ -Σ .“; 5 

σιν εἰς σῶμα. ΧΧΧΙ, ᾿ νδοῦνται δέ, ὥςπερ εἰκός, εἰς 
: »Ξ"᾿Ὃ} 2) “Σ5οἽ 2: Φ “ 

τὰ τοιαῦτα ἡϑὴ ὅποῖα ἀττ' ἂν μεμελετηκυΐαι τύχωσιν 
᾿ - ἢ ἘΣ - ι ω- ἢ ΕῚ -"] 
ἐν τῷ βίω. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

δ Ἁ ᾿ ε' Ν 

Οἷον, τοὺς μὲν γαστριμαργίας τὲ καὶ ιἰβρεις καὶ 

φιλοποσίας μεμελετηκότας, καὶ μὴ διευλαβημέγους, 
εἰς τὰ τῶν ὄὅγων γένη καὶ τῶν τοιούτων ϑηρίων εἰ- 

ι ) Ἷ Β.Ὶ 3 5’ ᾿ ι 3 τ Π “.,»; 

κὺὸς ἐγδύεσϑαι. ἢ οὐκ οὗδξι; Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λε- 
“᾽ν “ Δι ῥ δι χὃ ἐ Ἃ σὴν ὃ Ἃ « 

γεις. Τοὺς δὲ γὲ ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας καὶ ἀρ- 
᾿ ΕῚ -. 

σαγεὺς προτετιμηκότας, εἰς τὰ τῶν λύκων τὲ καὶ 
᾽ Α] ᾽ 9Ὰ - ῖ 2: -οΟΡν πράχων καὶ ἱκτίγων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσε φαῖμεν 

. ᾽ 5 : ΄ "δ [ 

τὰς τοιαὗτας ἱέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὃ Κέβης, εἰς τὰ 
“Ὁ 3 - ἘΠ ! -“»"᾽ ᾿ ] Φ ΘΝ 

τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὺ τάλλα, οἱ ἂν 

ἑκάστη ἴον κατὰ τὐς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέ- 
»ἍοὌ᾽ 7 -ἅ᾽ Σ 2} ν - 39 

της. 4λογν δὴ, ἔφη. πῶς δ᾽ οὔ; Οὐυχοῦν εὐδαι- 
; 3 , 

μογέστατοι, ἕφη, καὶ τούτων εἰσί, καὶ εἰς βέλτι- 

στον τόπον ἰόντες, οὗ τὴν δημοτικὴν τε καὶ πολιτι' 
ν 5 ; «ει ᾿ 4 . - 

κὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευχότες " ἢν δὴ καλοῦσι σωφρο- 
; Ε Ἂ 

σύγνην τὲ καὸὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔϑους τὲ καὶ μελέτης 
ΥΩ 3) ἘΝ } ΑΞ Χ Ὁ »-οὋ ὃ ι 

γεγογυαν, ἄγεὺν φιλοσοφίας τὲ καὺ γου; -- “Πὴ ὁὴ 
τ΄ ΕῚ , ε; Π »ἥ 

οὗτοι εὐδαιμογέστατοι; -- τι τοὑτους εἰκός ἐστιν 
ἰ- -Ο- Π "“οΣ“ ᾿α ἢ 

εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖοϑαι πολιτικὸν τε καὶ ἡμε- 
, 2, -. »ο᾽ὋΟο ᾽ν ͵ 

(ον γέγος, ἢ που μελιττῶν ἢ σφηκῶν ἢ μυρμήκω», 
ΒλῚ 2 Γ 9 ᾿ ’ 

ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον γένος, καὶ 



Ὁ. ο.ἃ, 6. ΡΗΑΒΌΟΝ, 141 
9 Ἕ 3 

γίγνεσϑαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Εἰκός. ΧΧΧΠΗ, 
-.7ὕ - 4 ες 

Εἰς δὲ γε ϑεῶν γένος, μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς 
“ 2 Γ 2 ᾿ 3 Ὁ 2 

καϑαρῷ ἀπιόντι, οὐ ϑέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλῳ 
- Ν 3 ὃ ' ε' ' Ὁ «’ τῷ φιλομαϑεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε ΣῚμ- 
Υ Σ Κέβ : ς 2 ϑῶ- ελόσ ὩΝ " 

μέα τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρϑῶς φιλόσοφοι ἀπέχονται 
τῶν κατιὶ τὸ σῶμα ἐπιϑυμιῶν ἁπασῶν, καὶ καρτε- 

- 2 ΕῚ - 2] 

ροῦσι, καὶ οὐ παραδιδύασιν αὐταῖς αὑτοὺς, οὔτι 
3 εἰ Ὁ 

οἰκοφϑορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὡὠςπερ οὗ 
3 Π ΕΥ̓ 

πολλοὶ καὺ φιλοχρήματοι, οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ 
ἐδοξί ϑηοίας δεδιό υς ὑ φίλαρχοί ἀδοξίαν μοχϑηρίας δεδιότες, ὡὠςπὲρ οἵ φίλαρχοί τε 

ὔ Ν] Ὁ 3 ᾿ 

καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ γάρ 
ὧν πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. οὐ μὲέν- 

ν᾽ -« 

τοι μὰ Ζ[α, ἢ δ᾽ ὃς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἀπασιν, 
ἔφη, ὦ Κέβης, ἐχεῖνοι, εἷς τι μέλει τῆς αὑτῶν ψυ- 

“Ὁ 5 ᾿ ι ἢ “ὦ 

χῆς, ἀλλὰ μὴ σώματα πλάττοντες ζῶσι, γχαΐρειν εἰ- 
3 ι 2 2 »-Ὁ ΕῚ 

πόντες, οὐ κατὰ ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ 
ΕῚ ͵ ω 27 3 Ἀ ΤῈ Γ 2 - 

εἰδόσιν ὁπὴ ξρχονταν" αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν 
ἐναντία ᾿ φιλοσοφίᾳ πρώττειν, καὶ τῇ ἐκείνης λὺ- 

σεις τὲ καὶ καϑαρμῷ, ταύτῃ τρέπονται, ἐκείνῃ ἑπόμενοι 
ἣ ἐκείνη. ὑφηγεῖται. ΧΧΧΠΙ. Πῶς, Σώκρατες 
᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώσκουσι γάρ, ἢ δ᾽ τορι γνῶ ἣν ἔδοον 

Ε 

ϑεῖς, ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσο- 
2 -Ὁ , δ , 

φία, ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ πρὸς- 
, 2 ’ « 

κεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δέ, ὡςπερ δι᾿ εἷργ- 
»᾿ Υ̓͂ »" ι ΟῚ 

μοῦ, διὰ τούτου σχοπεῖσθαι τὰ ὄντα, ἀλλὰ μὴ 
ΜΠ ἃ 2 ς »ν Ε: ’ 9 ’ 

αὐτὴν δὶ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαϑίέᾳ κυλινδου- 
Π .- ρν «ς ᾿Ὶ ΄- 

μένην, καὶ τοῦ εἰἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα 
εἰ ὃ 3 ᾿ Π } Γ ΡΩΝ »Α ͵ Ψ : , 

ὁτὲ ὅς ἐπιϑυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ 
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, ε ὨΩ͂ ) 
δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη τῷ δεδέσθαι" ὅπερ οὖν 

« -Ό «, [4] 

λέγω, γιγνώσκουσιν οὐ φιλομαϑεῖς ὁτε οὕτω παρα- 
Ω ς γ ΒΡ 3. ὦ 

λαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὑτῶν τὴν ψυχίιν, 
3 Μ νῚ Ὦ γ᾽ ε' »ἂ ὃ ν 45,4! φοέμα παραμυϑεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ" ἐνδεικνυ- 

᾽ εἴ ϑ9 ᾿ ι Ὁ 2 

μιἐνὴη τι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέ- 
᾿ Ὶ γ ι ς ΓῪ] 2, -- 

μι, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὦτῶν καὶ τῶν ὥλλων 

αἰσθήσεων" πείϑουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναζωρεῖν 
ε ι 9 3 -“ “Ὁ 3 

σον μὴ ἀνάγκη αὑτοῖς χρῆσϑαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὗ- 
ι «- ᾿ Ἄ. 5 ωϑ ἕξ 3 

τὴν ξυλλέγεσϑαι καὶ ἀϑροίζεσϑαν παρακαλευομένη" 
: δὲ ὃ ἌἍ χλλ χ} ΒΝῚ Ὅτ κι ἣν [δὶ 

πιστεύειν δὲ μηδὲενν ἄλλῳ, ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὁ, τι 
91 Υ̓͂ ϑ.ν ω3 Ἑ ι 3.ϑΝ γ 9 Ἐν φὉ ὦ» 

ἃ» νοήση αὐτὴ καϑ' αὑτὴν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τῶν ὄντων. 
͵ 2 53: ὃ’ “- 2) . 27 . 

ὕ, τι δ᾽ ἂν δι ἄλλων σκοπῇ, ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλος μηδὲν 
«ς -Ὁ “" κι 

η,γεῖοϑαι ἀληϑές" (εἰναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον, αἰσθϑη- 
Υ Ν - Υ͂ «ι ᾿ 2 1 ς5.Ἅ ὦ ͵ Ἂ 

τόν τὲ καὶ ὁρατόν") ὁ δὲ αὐτὴ δρᾷ, νοητύν τε καὶ 
᾿ς ͵ τ - 3 3 » 
ἀειδές, ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναν- 

ἀρ τον Ἑ τ ΡΝ γ) ϑῶο λ ᾿ 4 ω τ τιοῦσϑαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως 
“ ε -Ὁ »“ο . “- 

ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τὸ καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ λυπῶν 
Ἀ ΄ ἍΝ " , . » καὶ φόβων καϑ' ὁσὸν δύναται, λογιζομένη ὅτι ἐπει- 

᾿ ν ᾿ Ἢ ε -Ὡ΄᾿ νι 2 ὅδ ΟΜΝ ἡ “ἃ 

δάν τις σφόδρα ἡσϑῆ ἢ φοβηϑῆ ἢ λυπηϑῇ ἢ 
» ΄ 2, ΦᾺ ου 1 9, ας Ἢ 9 

ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαϑεν ἀπ᾿ αὖ- 
κ ᾿ 3 - ΕΒ}: ͵ 7 

τῶν ὅσον ἂν τις οἰηϑείη, οἷον ἢ νοσήσας, ἢ τι 
» ἵ ; Ἢ ι Σ Ξ5Ἀ 5 “αἱ “4 ι 

ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιϑυμίας" ἀλλ ὁ πάντων μέχγι- 

στόν τε κακῶν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει, καὶ 
3 ᾿ νγ πὶ 5 ν γί - Ξ «τ! ἀκ ϑν ΔΑ ΘΕ 

οὗ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὃ 
, ς ε Φ 5 , 

Κέβης. Ὅτι ἡ ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκαζεται 
« [φ "Ὁ Ὁ. -Ὁ Ἀ - Ἃ 

ἅμα τε ἡσϑῆναν ἡ λυπηϑῆναι σφόδρα, ἐπὶ τῷ καὶ 
ε - οὶ )ν ἴω) γ οω 

ἡγεῖσθαι περὶ ὁ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, τοῦτο 
5 3 ΙΣ: 

ἐναργέστατόν τε καὶ ἀληϑέστατον εἶναι, οὔχ οὕτως 



μην ΝΗ ΜΕῚ ῬΡΙΠΛΕΡΟΝ. 413 

ἔχον" ταῦτα δὲ μάλιστα ες ἢ οὔ; Πάνυ γε. 
Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει μάλιστα καταδεῖται. 
ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; “Ὅτι ἑκάστη ἡδονὴ 
καὶ λύπη ὥςπερ ἢλον ἔχουσα σροςηλοῖ αὐτὴν πρὸς 
τὸ σῶμα χαὶ προςπερονᾷ, καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, 
δοξάζουσαν ταῦτα ἀληϑὴ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα 
φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὖ- 

τοῖς χαίρειν, ἀναγκάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός τὸ καὶ 
ὁμότροφος γέγγεσθαι, καὶ οἵα 2 εἰς ἄδου 
καϑαρῶς ἀφικέσθαι, ἀλλ᾿ ἀεὶ ἀναπλέα τοῦ σώμα- 
τος ἐξιέναι ,» ὥκτε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἴς ἄλλο σῶμα, 

καὶ ὥςπερ σπειρομένη ἐμῳφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων 
ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ ϑείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μο- 
γοειδουοξυγουσέας. υἰληϑέστατα, ξφ ἢ, λὲγε ις, ὁ Κέβης, 

ὦ Σώκρατες. ΧᾺ ἜΣΊΥ, Τούτων τοένυν ἕνεκα, ὦ Κέ- 

βης, οἵ δικαίως φι λομαϑεῖς κὐσμιοί εἰσι καὶ ἀν- 
ἐρεῖ οὐχ ὧν» οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν" ἢ σὺ οἴει; 
ὕ δῆτα ἔγωγε. Οὗ γάρ, ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν 
,: ἀνδρὸς φιλοσόφου" καὶ οὔκ ἂν οἰηϑείη τὴ 
μὲν φιλοσοφίαν χρῆγαι ξαυτὴν ΝᾺ λυούσης δὲ 
ἐκείνης, αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις 

ἑαυτήν, πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἄνήνυγον ἔργον 
Τρπττεί 17: ΤΞΕΣ τινεὶ ἐναντίως ἱστὸν μεταζει- 

ριξομς νην" ἀλλὰ γαλήνην τούτων παρασχευάζουσα, 
ἑπομε η τῷ λογισμῷ, καὶ ἀεὶ ἐν τοὐτῳ οὖσα, τὸ ἀλη- 
ϑὲς καὶ τὸ ϑεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον ϑεωμένη, καὶ 

ὑπ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τὲ οἴεται δεῖν οὕτως, 

ἕω: ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγδ- 



14 ΡΙΛΤΟΝΙΒ ΕἸΣ 
᾿ ς. ᾿ ε“ 3 “ 53 Γ Ὁ »ἐς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη, ἀπηλλάχϑαι τῶν 

ἀνϑρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηθῇ ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὼ Σιμ- 
μέα τὸ καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασϑεῖσα ἐν τῇ 
3 - , ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος, ὑπό τινων ἀνέμων διχφυ- 

- ; “Υ , 2 σηϑεῖσα καὶ διαπτομένη οἴχηται, καὶ οὐδὲν ἔτι οὐ- 
δαμοῦ 7. Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ 

3 ῖ 

“Σωκράτους ἐπὶ πολὺν ρὸν ο»" καὶ αὐτός τε πρὸς 
τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἢν ὁ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαΐί- 
γὲτο, καὶ ἡμῶν οἵ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας 
σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσϑην. καὶ ὃ “Σωκράτης 
5 τ 32 ἈΓΕΩΙΣ γ 27 ᾿ ἐλ Ἴδ,.Ὁ 

ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο, Τί, ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχϑώτα; μῶν 
μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λέγεσθαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει 
ὗ : Χ 2 ἤ 27 Τ 2 ᾿ , 
ὑποψεσς γμὲ ἀγτιλαβάς, εἴς δὴ τις αὐτὰ μέλλει 

ἱκανρῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσϑον, 
οὐδὲν λέγω" εἰ δ᾽ ἔτι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν 
2 39 Ὕ “- “ , 

ἀποκγήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διεξελθεῖν, εἰ πὴ 
ς υοωυ Υ̓͂ ν᾽ ῳ Ἄ ΝῚ πὰ :  ω 

ὑμῖν φαΐνεται βέλτιον λεχϑῆναι" καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμ- 
- δ᾽, ν"ν »; Ψ Ἂν - 2 Π 

παραλαβεῖν εἶ, τι μΠλΓΩᾺ οἴεσϑε μετ ἐμοῦ εὐπορη- 
σειν. Καὶ ὃ Σιμμίας ἔφη" καὶ μὴν, ὦ Σώκρατες, 

α « Ὁ - 

τἀληϑὴ σοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν 

τὸν ἕτερον προωϑεὶ καὶ κελεύει ἔρεσθαι, διὰ τὸ 
᾿" -Ὁ " 2 Ὁ 3 -»ΡΨ ᾿ » 

ἐπιϑυμεὶν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, 
μή σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. Κα 
[2] 3 ΐ 5. ’ 9 ε ῇ ι ΕῚ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι ἘΒαβαΐ, ὦ 
τ' Γ ΕῚ “ο΄ δ. « 2) ᾿ ΒῚ ᾿ Α 

Σιμμία" ἢ ποῦ χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀνϑρωποῦς 
3 ς ω Α - ᾽ 

πείσαιμι ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τὖ- 
- 32 ε -Ὁ ἵ Υ͂ 5 ὃ ι 

χην, τε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείϑειν" ἀλλὰ φο- 
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- [ 32) τ 

βεῖσϑε μὴ δυςκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ 
πρόσϑεν βίῳ" καὶ, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ 

ΕΛ ἐς. “ φαυλότερος ὑμῖν εἶναν τὴν μαντικήν, οἱ ἐπειδὰν αἵ 
ο-ὖ . - 32 ΝΥ 

σϑωνται, ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ 
ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα 
ἄδουσι, γεγηθότες ὁ ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν ϑεὸν ἀπιέ- 
ναι, οὗπέρ εἰσι ϑεράποντες. οἵ ἣ ἄγϑρωποι, διὰ 

9» 

τὸ αὐτῶν δέος τοῦ ϑαγάτου, καὶ τῶν κύκνων κατα- 
9 Ὁ 

ψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς ϑρηνοῦντας τὸν θά- 
Ξ δ “» εΥ 

γατον, ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, καὶ οὐ λογίζονται ὁτι 
Ι ων 2» 27 [4 ἵ -ω-γ)ι. ς - γ7 2 ἡ οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, ὅταν πεινῇ ἢ διγῷ ἢ τινὰ ἄλλην 

’ ἷ -ὔ ὕ 53 ι 3 « ἐπ 5 τ Ἁ ᾽ 

λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἢ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν 

 χαὶ ὁ ἔ χ δή φασι διὰ λύπην ϑοηνοῦντα ἄδειν" καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δὴ φασι διὰ λύπην ϑρφηνοῦντα ψὅει 
5 Ὁ Υ ᾿" Ἢ 

αλλ οὔτε ταῦτά μην φαίνεται λυπούμενα ἢ ἄδειυν, οὔτε 
ς Ξ 

οὗ κύκνοι, ἀλλ ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿μΝ αἰρθνὸ ὄντες, 
᾿μαντικοΐ τὲ εὐσι, καὶ προειδότες τὰ ἐν ἄδου ἀγαϑά, 
κ--. 2 “, δ Π 

 ἀδουσέ τε καὶ τέρπονται ἐκείγην τὴν ἡμέραν διαφε- 
᾿' ΒΡ} - ΕῚ ν Υ 2 

φόντως ἢ ἐν τῇ πρόσϑεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς 
« Ω ες : τω ς ᾽ 

᾿ηγοῦμαι ὅμόδουλός τὲ εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς 
“ υ - -»Ἥ 3 “υ 3 ᾿ 

τοῦ αὐτοῦ ϑεοῦ" καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαντι- 
χὴν ἔχειν παριὶὲ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυρϑυμότερον 

᾿ 2 “ »οΣ:οΞ Α ᾿ 

αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσϑαι. ἀλλὰ τούτου γε 
΄ ι τ - ε᾿ 2 

ἕνεκα λέγειν τὲ χρὴ καὶ ἐρωτὰν ὅ, τι ἂν βούλησϑε, 
“ 2 ε 3 ΕΣ , ΄"» "» γ} 

ἕως αν οὗ «ϑηναίων ἐῶσιν ἕνδεκα. Καλῶς, ἕφη, 
» ᾿ Ὁ ν Ὁ ο- 

λέγεις, Π Σιμμίας" καὶ ἐγὼ τέ σου ἐρῶ ὁ ἀπορῶ, 
καὶ αὖ ὃδε, ἧ οὐκ ἀποδέχεται, τὰ εἰρημένα. “Ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ, ὠ “Σώκρατες, περὴ τῶν τοιοΐτων ἴσως 

ὥςπὲρ καὶ σοΐ" τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ, 

Ῥυλτ. ῬΗλΕ... ΚΞ 
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ἢ ἀδύνατον εἶναι, ἢ) παγχάλεπόν τι. τὸ μέντοι αὖ 

τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὲ παντὶ τρόπῳ ἐλὲγ- 
χειν, καὶ προαφίστασϑαν πρὶν ἂν πανταχῇ σκοπῶν 

ἀπείπῃ τις, πάνυ παλϑακοῦ εἶναι ἀνδρός. δεῖν γὰρ 
τιξρὶ αὐτὰ ἕν γὲ τι τούτων διαπράξασϑαι, ἢ μαϑεῖν 
ὁπτη ἔγχει, ἢ εὑρεῖν, ἢ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν 

γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ 
δυςεξελεγιτότατον, ἐπὲ τούτου ὀχούμενον, ὥςπερ 

ἐπὶ σχεδίας, κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βέον" εἰ 
μὴ τις δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον, ἐπὶ 
βεβαιοτέρου ὀχήματος Τὶ λόγου ϑείου τινος, διαπο- 

ρευϑῆναι- καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνϑὴ- 
σομαι ἔρεσϑαι, ἐ ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ 
ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ, ὅτι γῦν οὐκ 
εἶπον ἅ μοι δοχεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ «Σώκρατες, ἐπειδὴ 

καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρη- 

μένσ, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανγῷςς εἰρῆσϑαι. ΧΧΧΥΙ. 
Ἰζαὶ ὁ ΞωχδδΡηξ, Ἴσως ; γὰρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, ἀληϑῆ 

σοι φαίνετο!" ἀλλ λέγε ὅπη δὴ οὐχ ἱκανῶς. Ταύτῃ 
5. ΤΩ 

ἔμοιγε, ἢ ὃ ος, ἢ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν τις καὶ 
λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι" 

« ᾿ ς 3 

ἢ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον, καὶ 
“ ’ ν Ἃ “νγ» ) ΕῚ Ὁ. ς Π ᾿ Ι Ἂ “πάγκαλόν τι καὶ ϑεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένῃ λύυριχ 
39 3. ἈΝΕ ’ Ὰ 

αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἵ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωμα- 
δὴ δια ἐῥο ) ᾿ '"Α ΡΞ εὐ .- 

τοξιδ, καὶ ξυνϑετὰ τὲ καὶ γεωδὴ ἔστι καὶ τοῦ 
- -“ Η - ΠῚ ϑνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατνάξῃ τις τὴν λὺ- 

ὉΝ , 2 φενω : ᾽ 

ραν, ἢ διατέμῃ ἢ διαῤῥήξη τὸς χορδάς, εἴ τις 
“ε: . - ἣ» 9 - η 6; Π ε 5 ᾿ 

διϊοχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὡςπεὲερ σὺ, ὡς ἀνάγκη 
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3» “Ξ ; ς εὐ ΕΎΡΙΙ., Χ - 5" ' Ἷ 
ετι εἰναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην, καὶ μὴ ἀπολωλέναι 

3 ᾿ ν ᾿ ι , σε ἐν 3» ΚῚ (οὐδεμέα γὰρ μηχανὴ ὧν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι, 
κν - -.Ψ ΄-»οἢ ΝῚ ᾿ ᾽ « ΟΣ Ν Ξ 

διερῥωγυιῶν τῶν χορδῶν, καὶ τὰς χορδὸς ϑγητοει- 
- ΡΥ . ες ΕἸ Ἴ ͵ ἢ - δεῖς οὔσας, τὴν δὲ ἁρμονίαν ἀπολωλέναι, τὴν τοῦ 

, Ἂ.. ἃ ᾽ ς Ὁ ἘΠ ΡΞ τω 
ϑείου τε καὶ ἀϑανάτου ὁμοφυῇῆ τὲ καὶ ξυγγεγῆ, πρὸ- ᾿ ] ΞΟ] 

᾿ -  - ’ 3 

τέραν τοῦ ϑγητοῦ ἀπολομένην ἀλλὰ φαῦι, Δ᾽ πὴ 
2» τ ι ι 
ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμογίαν, καὶ πρότερον τὰ 

 δύλα καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσεσθαι πρίν τι ἐκείνην 
παϑεῖν" (καὶ γὰρ οὖν, ὦ “Σώκρατες, οἶμαι εὐ γὼ "ε καὶ 

2 - 

αὐτόν ὁοε τοῦτο ἐντεϑυμῆσθϑαι, ὅτι τοιοῦτό τι μά- 
Ι δ χ" Ι τοὶ εν Ξ: «ον 3 
λιστὰ ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὠςπερ ἐϊ 

, ο- «ς ΩΣ Ἦ , ς 

τεταμένου τοῦ σώματος Ἡμῶν μον ἐυνεκὸ μένοι, ὑπὸ 
-“" Ἀ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ, καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ: καὶ 

τοιούτων τινῶν κρᾶσιν εἶναι, καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν 
τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδάν ταῦτα καλῶς καὶ 
μετρίως ἀραϑῇ πρὸς ἄλληλα: εἰ οὖν τυγχάνῃ ἢ ψυχὴ 
οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν γαλασϑῇ τὸ σῶμα 
 ς« -"Σ- 2 ͵ 2. δι." .. " ς Π ͵ Ἃ 5) 

μῶν ἀμέτρως, ἢ ἐπιταϑῇ ὑπὸ γόσων καὶ αλλων 
Ι ο. ᾿ ᾿ ᾿ 9 ᾿ 3 , 3 

κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐϑὺς ὑπάρχει ἀπο- 
Ϊ 3 Ψ .«) , 

᾿λωλέγαν, καίπερ οὖσαν ϑειοτάτην, ὥςπερ καὶ αἱ 
Γ 2 -Ό Ὶ 2 - 

ἄλλαι ἁρμονίαι, αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φϑύγγοις καὶ ἐν τοῖς 

τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι" τὰ δὲ λείψαγα τοῦ 
σώματος ἑκάστου πολὺν γρόνον 1 παραμένειν, ἕως ἂν 
ἢ κατακαυϑῆῇῆ, ἢ κατασαπῇ Ὁ ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον 

τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν 
τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι, ἐν τῷ καλουμένῳ ϑα- 

γάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι. ΧΧΧΥΠ, διαβλεψίάμενος 
ΕῚ [5 ᾽ τ “ ι δ: 

οὐν ὁ Σωκράτης, ὡςπερ ταπολλὰ εἰῶϑε:, καὶ μειδιώ- 

Κῶ 
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σας, «““ἰκαια μέντοι, ἔφη, λέγει Σιμμίας. εἰ οὖν 
τις ὑμῶν» εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ ἀπεκρίνατο; 
καὶ γὰρ οὐ φαΐλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λόγου. δο- 
χεὶ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως ἔτι πρό- 
τερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, 
ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί ἐροῦμεν" 
ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας ἢ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι 
δωκῶσι προςάδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδι- 
κεῖν τοῦ λύγου. ἀλλ᾽ ἄγε, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ Κέβης, λὲγϑ8 

ἀξ ἦν. ὃ ὧν αὖ ϑρᾶττον ἀπιστίαν παρέχει; “έγω 

δή, η δ᾽ ὅς, ὃ Ικέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι ἐν 

τῷ ἃ ὑτῷ ὃ , γι εἰνου" καὶ (ὅπερ ἐν τοῖς ἔἐμπροσϑεν 

ἐλέγομεν) ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. ὅτι μὲν γὰρ ἦν 

ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλϑεῖν, οὐκ 
ἀντιτίϑεμαν μὴ οὐχὲ πάνυ χαριέντως, καί, εἰ μὴ 
ἐπαγϑὲς ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαι" 

ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔστιν, οὔ 
μου δοκεῖ τῇδε. ὡς: μὲν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυ- ἢ 
χρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξυγχωρῶ τῇ Σιμ- 

μίου ἀντιλήψει. δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τοὑτοὶις πάνυ 
πολὺ διαφέρειν. ΤΊ οὖν, ἂν φαίῃ ὃ λόγος, ἔτι ἀπι- 
στεῖς; ἐγτειδὴ γεὲ ὁρᾷς, ἀποϑανόντος τοῦ ἀνθρώπου, 
τὸ γε ἀσϑενέστερον ἔτι ὄν" τὸ δὲ πολυχρογιώτερον 
οὐ δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι σώζεσϑαν ἐν τοὺ τῷ 

τῷ χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι εἴ τι λέγω" 
εἰκόνος γάρ τινος, ὡς ἔοικε, χαἀγώ, ὥςπερ ὃ Σιμ- 
μίας, δέομαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεὶ δμοίως λέγεσθαι ταῦτα, 
δρπὲρ ἄν τις περὺ ἀγθρώπου ὑφάντου πρεοβύτου 
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““ ΕΑ ’ ᾽ -» ᾽ 7 -Ψ 3 ον 
- ἀποϑανόντος λέγοι τοῦτον τὸν λόγον, ,,τι οὐκ ἀπό- 

δὲ, 3).- Ὡς Ξχ 39. 3.» ΞΥΗΕ « ΤῊΝ 

λωλεν ὁ ἀνϑρωπος, ἀλλ ἐστι που ἴσως, ““ τεκμήριον 
! Δ 3 

δὲ παρέχοιτο ϑοιμάτιον ὁ ἠμπίσχετο, αὐτὸς ὑὕφη- 
Π [4 “) “-- Φ ῳ , 

γάμεγνος, ὅτι ἔστι σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλε" κα, εἴ τις 
»οΟ 2 -. -- ᾿ 

ἀπιστῶν αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον πολυχρονιώτερόν 
ΕῚ [ - ὴ ι ϑΧ ΒῚ 

ἐστι, τὸ γένος ἀὐϑρώπου ἢ ἱματίου, ἐν χορείᾳ τε 
; ᾿ Ὁ ῇ ει! 

ὕντος καὶ φορουμένου, ἀποκριναμένου δὴ; τινὸς ὅτι 
Ἁ Υ ΘΟ ΟΞ δι " 3) 5 δε ΠΝ ἥ "" 

πολὺ τὸ τοὺ ἀνϑρώπου, οἴοιτο ἀποδεϑεῖχϑαν, οτι 
-Ὕ , »ΟοΟ᾿ 

παντὸς ἄρα μᾶλλον ὃ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστιν, ἔπει- 
δὲ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽ οἶμαι, 

ὦ Σιμμία, ἀν. οὕτως ἔχει. σπόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ 

λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηϑες λέγει ὃ τοῦτο 
᾿ς λέγων. ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὼ κατατρέψας του- 
᾿ αὕὗτα ἱμάτια καὶ ὑφῃνάμενος, ἔκείγω» μὲν ὕστερος 

5 “ὦ , 

᾿ς ἀπόλωλε πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, 
ἊΨ Υ 

πρότερος" καὶ οὐδὲν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἂν- 
{ , ᾿" ς ᾿ ἥ “}» 2 2 Ὗ { ᾿ 

᾿ ϑρωπός ἐστιν ἱματίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσϑενέστε- 
Ἁ 3 ᾿ Ὄ ᾿ - 

᾿ς ρον». τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν 
Ν ᾿ οἷ 2 ᾽ »"»5»2 

καὶ ψυχὴ πρὸς σῶμα, καὶ τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὲ 
2.ϑὃ »ν ᾿ ς ᾿ 

αὐτῶν, μέτριά μον φαίνοιτο λέγειν: ὡς ἡ ψυχὴ 
μὲν πολυχρύνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα, ἀσϑενέστερον 

Ἃ 9 ’ 9 ᾿ , }Ὰ ᾽ ς 

καὶ ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν φαΐη ἑκάστην 
»οῬΟ Ὁ , 2, 

τῷ» ψυχῶν πολλὺ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τὲ 
μ᾿. 7 Ν τῶν »"ἪἭ 5 ᾿ : ς᾽ ᾿ -“᾿ ν Ἄ, ὦ λ 

κἀν πολλὰ ἕτη βιῷ. εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ ἀπολ- 
λὶ ᾿ 2» ..ὦὉ ὡ - Ἦν ϑ , χλλ ς 4 ΦΎΡΑ, 

᾿ς λύοιτο, ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνϑρώπον, ἀλλ ἡ ψυχὴ ἀεὶ 
ο τὸ χατατριβόμενον ἀνυφαίΐνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν 

, 3 ς -Ὁ 

εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχὴ, τὸ τελευταῖον ὕφα- 
Ὁ 3 Ἁ Υ̓͂ 

σμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν, καὶ τούτου μόνου πρὸ 
" 
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, ϑ ἕ "νῷ -»" τέραν ἀπόλλυσθαι. ἀπολλυμένης δὲ τῆς ψυχῆς, τότ᾽ “ 
ἤδη τὴν φὖσιν τῆς ἀσϑενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα, 
καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο. ὡς τξ τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω 
ἄξιον πιστεύσαντα ϑαρῥεῖν, ὡς, ΕΝ ἀποϑάνω- 

μεν, ἔτι πὸν ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐστιν. εἰ γάρ τις καὶ 
πλέον ἕτι τῷ λέγοντι 7 ἢ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς 
αὐτῷ, μὴ πόνον ἐν τῷ πρὲν καὶ γενέσθαι ἡμὰς χῦ6- 

γῳ) εἶναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν, καὶ 
ῬΈΣΝΝ ἀποθάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι, 

καὶ πολλάκις γενήσεσθαι, καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις 

(οὕτω γὲρ αὐτὸ φὖσει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥςτε πολλάκις 
γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχει»}" δοὺς δὲ ταῦτα, μηκέτι 
ἐκεῖνο ξυγχωροῖ, μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολ’ 

λαὶς γενέσεσι, καὶ τελευτῶσών γε ἕν τινε τῶν ϑαγνά- 

τῶν παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" τοῦτον δὲ τὸν ϑάνα- 
10} καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ σώμστος ἢ τῇ ψυχὴ 
φέρει ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέναι" ἀδύνατον γὸὺρ 
εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχει, οὐδενὶ προςήκει ϑάνατον ϑαῤῥοῦντι μὴ οὐκ 

ἀνοήτως θαῤῥεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔζη ἀποδεῖξαι ὅτι ἔστι 
ψυχὴ παντάπασιν ἀϑάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον" εἰ 

δὲ μὴ, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποϑανεῖ- 
σίαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ 
σώματος διαζεύξεν παντάπασιν ἀπόληται. ΧΧΧΎΠΙ. 

Πάντες οὗ» ἀκούσαντες εἰπόντων αὐτῶν, ἀηδῶς. διετέ- 
ϑημον, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ 

ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν 

ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν 
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9 ᾿ - ᾿ , 2 ᾿ Ἄν, τῷ ᾿ 
ου μόνον τοῖς προειρημξνοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τα 

ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ οὐδενὸς ἃ ἄξιοι εἴη- 
μὲν χριτὰ ἐ, ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτιὰ ἀπιστα ἢ. ΕΧ. 
Νὴ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Φαίδων, ξ0}}} ὠμὴν γε ἔχω ὑμῖν, 

καὲὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου, τοιοῦτόν τι 
λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνι οὖν ἔτι πιστεύ- 
σομὲν λόγῳ; ὃ γὰρ σφόδρα πιϑανὸς ὥν, ὃν ὃ Σὼ- 
κράτης ἔλεγε λόγον, γῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε, 

ϑσιβάθοηι κα γάρ μου ὗ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται 
καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν 

ω Ἃ (ἢ ε ’ "ἢ εἰ « Ὰ βία, 
ψυχήν" καὶ ὡςπεὸ ὑπέμγησε μὲ δηϑείς, ὁτὲ καὶ αὐτῷ 

5κτ΄ ’ μον ταῦτα προυδέδοκτο. καὶ πάνυ δέομαν πάλιν, 
[7] .- 5 ΡῸ 2 . τ « 

ὡς περ ἐξ ἀρχῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, ὃς μὲ 1 πείσει ὡς 
τοῦ ἀποθανόντος οὐ ἀράν ϑαν ἢ ψυχή. λὲγ8 
οὖν πρὸς “ις, πῆ ὃ “Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον" 

ἤ ΄ ᾿ 

καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥςπερ διὸ: φῆς, ἐνδηλός τ 
.),4.; ἐγϑῦ “" Ἂν εἰ χλλ ν᾿ 7 ἐν Στ εἰελις ἐγένετο ἀχϑόμενος, ἢ οὐ, ἀλλὰ πρφως ἐβοήθει τῷ 

ΙῚ ο-ο ) Ζ ᾿ 2 -»οῬ 

λόγῳ καὶ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν, ἢ ἐνδεῶς" πώντα ἐδ" ἢ ἐ ἐ ᾽ 
ςἐιω . ε 5 , ΣΝ 

ἡμὴν δίελϑε ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. Φ 414]. Καὶ 
5 Ὕ Ὡ, Υ 

μήν, ὦ Ἐχέκρατες, πολλάκις ϑαυμάσας Σωκράτη, οὐ 

ὁ τ- 

τῷ 

“"“κ Ἵ .' Υ 

πώποτε μᾶλλον ἡγάσϑη», ἢ τότε παραγενόμενος. τὸ 
4 κε ,ὕ [Ἰ Π ) -Ὁ , δὲ 3 ͵ 

μὲν οὖν ἔχειν ο, τι λέγοι ἐκεῖνος, ἴσως οὐδὲν ἀτόπον" 
ἊΣ Ψ .2᾽ ΙΧ ) 4 ἑὰ 3 οω . - 

αλλ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν 
-»-57Ἴ « Π 2 Ὁ 5 ! -“ΣστὉ΄; 

τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ ἀγαμένως τῶν 
ἢ .- ξι ς « 

νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο" ἔπειτα, ἡμῶν ὥς 

Ἶξξως ἤσϑετο ( 0 πεπόνϑειμεν ὑπὸ τῶν λόγων ἔπει- 
«Τα, ὡς εὐ ἡμᾶς ἰάσατο, καὶ ἀςπερ ἌΔΘ ΑΙ κότας καὶ 

ἡττημένους ἀνεκαλέσατο, καὶ προ ὔὕτρεψε πρὸς τὸ 
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σιαρέπεσϑαΐ τε καὶ ξυσκοπεὶν τὸν λόγον. ἘΧ. Πῶς 
δὴ; ΦΑΙΖΔ. ᾿Εγὼ ἐρῶ ξτυχὸν γὰρ καϑήμενος ἐν 

διξιὰ αὐτοῦ ποριὰ τὴν κλίνην, ἐπὶ χαμαιξήλου τινὸς 
ὁ δὲ ἐπὶ ας ὐλλῷ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγὼ. καταψήσας 
οὔν μου τὴν κεφαλὴν, καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ 
αὐχένι τρίχας, (εἰώϑει γὰρ, ὅπότε τύχοι, πιαίζειν μου 
εἰς τὸς τρίχας,) ἀϊριον δὴ, ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, 

τὰς καλὰς ταὗτοας κόμας ἀποκερῇ. Ἴποικεν, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ὦ “Σώκρατες. Οὔκ, ἄν γ ἐμοὶ πείϑη. ᾿λλὰ τὶ; 

ῃν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμᾶς καὶ οὐ 
ταύτας, ἐάν πὲρ γε ἡμῶν ὃ λόγος τελευτήσῃ, χαὶ μὴ 

δυγώμεϑα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι. καὶ ἔ) γωγ ἂν εἰ 
σὺ ἘΠῚ, χαΐ μὲ διαφὲ ὑγοι ὃ λύγος, ἔνορκον ἂν ποιῆ- 

σαέμην, ὥςπερ ᾿ργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν πρὶν 
ἂν νικήσω ἀναμαχόμενος τὸν Σιμμέου τὲ καὶ Κεβὴ 

τος λόγον. .4λλ᾽, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἘΡΌΣ δύο οὐδ᾽ ἡ ἤρα. 
κλῆς λέγεται οἷός τε εἶναι. ᾿Αλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν 
“Ιόλεων παρα: κάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστ. Παρακαλῶ 
τοίνυν, ἕφην, οὐχ ὡς Πρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως τὸν 

ἐμερολλῆ: ΧΑΧΧΙΧ, Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. ἀλλὰ πρῶτον 
εὐλαβηϑῶμέν τι πάϑος μὴ πάϑωμεν. Τὺ ποῖον; ἣν 
δ᾽ ἐγώ. Μὴ γεν ὦμεϑα, ἢ δ᾽ ὕς, μισολόγοι, ὥςπερ οἱ 
μισάνϑρωποι γιγνόμενοι. ὡς οὐκ ἔστιν, ἔφη, 0, τι 
ὅν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάϑοι, ἢ λόγους μισή- 
σᾶς" γέγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογέα τε 

«αἱ μισανθρωπία. ἢ τὲ γὰρ μισανθρωπία ἐνδύεται 

ἐκ τοῦ σαόδοι τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγὴ- 
σσσϑαι παντάπασέ γὲ ἀληϑὴ εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πι- 
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ι 
στὸν τὸν ἄνϑρωπον, ἕπειτα ὀλίγον με βος, εὑρεῖν ' 
τοῦτον πογηρόν τε καὶ ἄπιστον, καὶ αὖϑις ἕτερον" 
καὶ τῶν τοῦτο πολλάκις πάϑῃ τις, καὶ ὑπὸ τού- 

τῶν μάλιστα οὖς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τε καὶ 
ἑταιροτάτους" τελευτῶν δὴ ϑαμὸ προςκρούων, μι- 

Υ 

σεῦ τὸ πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι 
τοπαράπαν " ἢ οὐκ ἤσϑη ἡσαῦ οὕτω τοῦτο “νά. ὄμενον; 
Πάνυ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὕς, αἰσχρόν; 
καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τὰ ἃ) ϑρώπεια ὁ 

τοιοῦ τοῦ χοῦ σύν ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνϑρώποις; 8 ξ ἱ γάρ 

που μετιὸ τέχνης ἐχρῆτο, ὥςπερ ἔχει, οὕτως ἄν ἡγή- 
σατο, τοὺς μὲν χφηστοὺς καὶ ΠΟνη σε σφόδρα, ὁλί- 
γους εἶναν ἕκο στέρους" τοὺς δὲ μεταξὺ, σλείστουο. 
Πῶς λέγεις; ἢν δ᾽ ἐγώ. ΜὩςπεῦ, ἢ δ᾽ ὅς, σεξῷ ὁ τῶν 

σφόδρα σμικρῶν καὶ μεγάλον οἴει τὶ σαντο ρεθῦν 
εἶναι, ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα σμικρὸν ἐξευρεῖν 
ἀἄγνϑροωπον; ἢ πύγα, " ἀλλο ὁτιοῦν; ἢ αὖ ταχὺν ἢ 

βοαδὺύν" ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν; ἢ) λευκὸν ἢ) μέλανα; 
ἢ) οὐκ ἤσϑησαι ὃτι πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα 
τῶν ἐ ἐσχάτων, σπύνια καὶ ὀλέγα, τιὶὶ δὲ μεταξύ, ὄφϑ ο- 
γοὶ καὶ πολλά; Πάνυ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴξι, 

ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεϑείη, πάνυ ἂν ὀλίγους 
καὶ ἐνταῦϑα τοὺς πρώτους φανῆναι; {ιϊκός γε, ἣν 
δ᾽ ἐγώ. Εἰκὸς γάρ, ἔφη ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι 
οὗ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν" (ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ 

προύγοντος ἐγὼ ἐφεποίμην ") ἀλλ᾽ ἐκείνη, ")» ἐπειδάν 

΄ ἢ 

ων 
4 

τίς πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀλη εὖ εἶναι, ἄνευ τῆς περὶ 
« 32 - 

τοὺς λόγους τέχρης, κᾷπειτα ὀλέγον ὕστερον αὐτῷ 
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δόξει νυ ψευ δὴς εἶ εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὥν, ἐγέοτε δ᾽ οὐκ ὦν, 
καὶ αὖϑις ἕτερος καὶ ἕτερος" καὶ μάλιστα δὴ οἵ 

περὶ τοὺς ἌΘΗΜΕΗΕ. λύγους διατρίψαντες, οἷσϑ 

ὅτι τελευτῶγτες οἴονται σοφώτατον γεγονέναι τὲ καὺ 

χατανεγο κέν αν μαι ὅτι οὔτε τῶν πρᾶγμ μάτων οὐ- 
δενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον, οὔτε τῶν λόγων, 
ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς, ὥςπερ ἐν Εὐρίπῳ, 

ἄγω καὶ κάτω στρέφεται, καὶ χρόνον οὐδένα ἐν οὐ- 
δενὶ μένει. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, ἀληϑῆὴ λέγεις. 
Οὐκοῦν, ὦ ἘΝΗΡΕΟΝΙ ἔφη, οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ πᾶϑος, εὖ 

ὄντος δὴ τινος ἀληθοῦς καὶ βεβοῖου λόγου, καὶ δυ- 
γνατοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα ἰτούτου ἐχπεσὼν ἀποροῖ,] 
διὰ τὸ παραγίγνεσθαι τοιοῦτο! ἐσὺ λόγοις, τοῖς αὐτοῖς 
τοτὲ μὲν ὶ ΜΕΘ ἘᾺ ἀληϑόσιν εἶναι, τοτὲ δὲ μὴ, μὴ 
ἑαυτόν τις αἰτιῷτο, μηδὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνέαν, ἀλλὰ 
τελευτῶν, διὰ τὸ ἀλγεῖν, ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο- καὶ ἤδη τὸν λοι- 
πὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν τοὺς λόγους διατε- 

λοῦ" τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληϑείας τε καὶ ἐπιστήμης 

στερηϑείη. Νὴ τὸν δία, ἣν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 
ΧΤ, προῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηϑῶμεν, 
καὶ μὴ παριῶμεν εἰς τὴν ψυχὴν, ὡς τῶν λόγων κιν- 
δυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι": ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὕτι 

ἡμεῖς οὕπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἀνδριστέον καὶ προ- 

ϑυμητέον ὑγιῶς ἔχειν" σοὶ μὲ ἐν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις, 
καὶ τοῦ ἕπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ, αὐτοῦ 
ἕνεκα τοῦ ϑανάτον" ὡς κυιδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρ- 
ὄντε περὶ αὐτοῦ τοῦτον οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ 

μασι. «Οὐ οςος 
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ε᾿ 6 ᾽ “Φ' Π 7 Ά ἢ ᾽ “« ὥςπερ οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι, φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖν. 
γι ὅταν περί τοῦ ἀμφισβητῶσιν, ὅπη μὲν ἕ ἐχ: ἐ περὲ 
ὧν ἂν ὃ λόγος ἢ, οὐ φροντίζουσι», ὕπως δὲ, ἃ αὐτοὶ 

ἔϑεντο, ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι, τοῦτοπροθϑυμοῦν- 
ται" καὶ ἐγὼ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσυῦτον μό- 

3 . - Ὁ ο 

νὸν ἐκείνων διοίσειν. οὐ γάρ, ὁπὼς τοῖς παροῦσιν ἃ 
3 ἡ ἐγὼ λέγω δόξει ἀληϑῆ εἶναι, προῦ ὑμήσομαι, εὖ μὴ 

εἴη πύώρεργον, ἀλλ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅτι μάλιστα δό- 
» εἰ », 

ξεν οὕτως ἔχειν. λογίζομαι γάρ, ὡ φίλε ἕτριἴρε (καὶ 
ϑέασαι ὡς πλεονεκτικῶς }»" εἰ μὲν τυγχάνει ἀν ὁ»- 

εἰ Ὁ. κὖν ἢ υ 5 « 
ἀν δε λέγω, καλῶς δὴ ἔχει τὸ πεισϑῆναι" εν δὲ 
πηδέν ἐστι τελευτήσαν τι, ἀλλ οὖν τοῦτόν γε τὸν 

χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ ϑανάτου ἧττον τοῖς παρ- 
οὖσιν ἀηδὴς ὦ ἔσομαι ὀδυρόμενος. ὁ δὲ ἄγνοιά μοι 
αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ (κακὸν γὰρ ἂν ἢν», ἀλλ᾽ ολί γον 

ὕστερον ἀπολεῖται. παρεσκευασμένος μὲν δή, ἔφη, ὦ 
Σιμμέα τε καὶ Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λό- 

τε - »ι 

7ον. ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείέϑησϑε, σμικρὸν φρον- 
τίσαντες Σιοκράτους, τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον, 
"] ἣν « -οΟ ὃ ἵν να 5 ἕν’ Ξ Υ 

εν νὴ τί ἐκ ΘΚ ἡ" μ᾿ ἀληΐ ὕες, ν᾿ ὐνλύχησας 

τε εἰ δὲ μὴ, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι 
ὕπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προϑ ὑμέας ἅμα ἑαυτὸν τε καὶ ὑμᾶς 
ΕῚ " , . 

ἐξαπατήσας, οςπερ μέλιττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν 
ἰγήσομαι. ΧΗ]. λλ ἱπέον, ἔφη. πρῶτό ὑ Ἶ οἰχηήσομαι. ΤΙ. 1λᾺ «τέον, ἔφη. πρῶτόν με ὑπομνή- 

ἢ οι, Φ' δ Υ̓ Ν Η ΕἾ Ὰ Π ν᾽ ; 2, ᾿ ΄ 

σατϑὲ αὶ ἐλέζετε, ἐν μη φαίνωμαι μεμνήμενος, ΠΣ μι μέας 
2 -Ό κῚ - μὲν γάρ, ὡς ἐγῴμαι, ἀπιστεῖ τὲ καὶ φοβεῖται μὴ 

ἢ ψυχὴ, ὅμως καὶ ϑοιότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σὠ- 
ματος, προαπολλύηται, ἐν ἁρμονίας εἰδει οὐσα. Κέ- 
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5 δ “ βὴης δὲ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ ξυχγωρεῖν, πολι:- 
χοονιωτερόν γὲ εἶναν ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδι 
δ᾽ - - ᾿ ν , , 

αδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις 
« Υ -- »“» 

κατατρέψασα ἡ ψυχὴ, τὸ τελευταῖον σῶμα καταλι- 

ποῦσα, ονῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἢ αὐτὸ τοῦτο 
ἤ “οἷ 3} Ὁ 3 

θάνατος, ψυχῆς ολεϑρος" ἐπεὶ σῶμά γ ἀεὶ ἀπολ- 
) 2 ᾿ ᾿ Ε 5 } Ὁ ὄ λύμενον οὐδὲν παύεται.. ἄρα ἀλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστέν, ὦ 

- [4] -.Ὥοε« "Ὁ - 

Σιμμία τὲ καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; 
»" 4 -ν 5 "᾿ Ἄ, ΕἸ 

Ξυνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι ἄμφω, Πότερον οὖν, 
2» ᾿ τ 5 - 3 ᾿ 

ἔφῃ, πάντας τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους οὔκ ἀποδέχε- 
σϑε ἊΝ ἈΣ ΝΣ δι Ἦ νᾺ ὮΝ τή ἃ ΤΩ ΟΡ ’ ΑἹ , ᾽; 

δ, Ἡ τοὺς μέν, τοὺς ὃ οὔ; Τοὺς μέν, ἐφάτην, 
3 5) ᾿" ΕῚ 5 ,Ἐλ Κ᾿ ᾿ τῷ ἢ 

τους δ᾽ οὔ. Τὶ οὔν, ἡ δ᾽ ὃς, περὶ ἐκεένου τοῦ λύ- 

γου λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἰ- 
γαν; καὶ, τοῦτου οὕτως ἔχοντος, ἀναγκαίως ἔχειν 
37 α « ῳ “Ξ ν 

ἀλλοϑὲ που πρύτερον ἡμῶν εἰναν τὴν ψυχὴν, πρὶν 
ἐγ τῷ σώματι ἐνδεϑῆ ᾿Εγὼ μέ ἔφη ὃ Κίέ- δ ω . ὁ») ὺξ ἡγδι. γῶ μὲν, δ). δ 

ας ὦ ε ἘΠ. ἢΞῷ 2 

βης, καὶ τότε ϑανυμαστῶς ὡς ἐπείσϑην ὑπ αὖ- 
Ὁ τ ν “ἢ ΕῚ Γ ε 35 ἣ, ; ὑὸν ΤῊΝ Υ̓ 

τοῦ, καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ: αὶ μὴν, 
’ τ 3 .« , Βλ] 

ἔφη ὃ Σιμμίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω" καὶ πάνυ ἂν 
; ᾽. 27 Υ Υ͂ 3) ΠΑΝ ὮΝ θϑαυμαάζοιμν εἴ μον περὶ γε τούτου ἀλλο ποτὲ ξτν 
» ς 2 3 μ 2» δόξειεν. Καὶ ὃ Σωκράτης, .Αλλ ἀνάγκη σοι, ἕφη, 

τ ΠΈΡΙ .- 2! Ἶ ΕΥ οΙ ς , 
ὦ ξένε Θηβαῖε, ἀλλα δόξαν, ἂν πὲρ μείνῃ δὲ ἡ οἵν-, 

᾿ς ἐπ Υ͂ Ὁ 

ησὶς, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἰναι ξύνϑετον πρᾶγμα, ψυ- 
ε -ὉὋ “Ν ΒΝ 

χὴν δὲ ἁρμονίαν τινὼ ἔκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντετα- 
«- ΄ω 39 .» 

μένων ξυγκεῖσθαι. οὔ γάρ που ἀποδέξῃ γὲ σαυ- 
ω ’ ε γ ΕΞ ς Ι ! 

τοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον ἣν ἁρμονία ξυγκειμένη, 
Ἃ 2 ὦ εΥ̓ κ΄ , 92 'ὰ ο- .. 

σρί»ν ἐκεῖνα εἰναν ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντεϑῆναι. ῇῃ 
3 ἡριδιαι 3 ως 5 τς 3 «" τς ΝΣ ἤτας ἢ 
ἀποδέξῃ; Οὐδαμῶς ) ἔφη, ὦ “Σώκρατες. αἀισθάνῃ 
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οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι ταῦτά σοι ξυμβαΐνειν λέγειν, ὅταν 
φῇς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶ- 
δός τὸ καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἶναι δ᾽ αὐτὴν ξυγκειμέ- 
νην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων ; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γὲ σοι 
τοιοῦτόν ἐστιν ᾧ ἀπεικάζεις" ἀλλὰ πρύτερον καὶ ἢ 
λύρα καὶ αἵ χορδαὶ καὶ οὗ φϑόγγοι ἔτει ἀνάρμοστοι 
ὄντες γίγνονται" τελευταῖον δὲ πάντων. ξυνίσταται ῇ 

ἁρμονία, καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σου ὃ 

λόγος ἐκεένῳ πῶς ξυνάσεται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὃ “Σιμ- 
αἰας. Καὶ μήν, ἡ δ᾽ ὃς, πρέπει γε, εἴπερ τῳ ἀλ- 
λῳ λόγῳ, ξυγῳωδῶ εἶναι, καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. 1Πρέ- 

τεῦ γάρ, ἔφη ὁ Σιμμίας. Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὲ 
οὐ ξυνῳδός" ἀλλ ὅρα πότερον αἱοῇ τῶν λόγων, τὴν 

μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι, ἢ ψυχὴν ἁρμονίαν. 
Πολὺ μᾶλλον ἐχεῖνον, ἔφη, ὦ “Σώκρατες. ὅδε μὲν 
γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως, μετιὶ εἰκότος τιγὸς 

καὶ εὐπρεπείας" ὅϑεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἂν- 

ϑρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς διιὰ τῶν εἰκότων τιὶς ἀ τοδεἰ- 

Ξεῖς ποιουμένοις λόγοις ξὑύγοιδαὰ οὖσιν ἀλαζόσι, καὶ 

ἐν τῖς αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, εὖ μάλα ἐξαπατῶσι, 

καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοὺς ἄλλοις ἅπασιν. ὃ δὲ 

τερὲ τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαϑήσεως λόγος, δι ὕπο- 

ϑέσεως ἀξίας ἀποδέξασϑαν εἴρηται. ἐῤῥήϑη γάρ 

που οὕτως ἡμῶν εἶναν ἡ ψυχὴ, καὶ πρὶν εἰς σῶμα 
ἀφικέσθαι, ὥςπεο αὐτῆς ἐστιν ἢ οὐσία ἔχουσα τὴν 
ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἐστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, ὡς 

ἐμαυτὸν πείϑω, ἱκανῶς τὸ καὶ ὀρϑῶς ἀποδέδεγμαι, 
ἀγάγκη οὖν μοι, ὦ; ἔοικε, διὰ ταῦτα, μήτε ἐμαυ- 

“.. 4“. ᾿ 
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τοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι, λέγοντος ὡς; ψυχὴ 

ἐστιν ἁρμονία. ΧΗΠ. Τί δέ, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ Σιμμία, τῇδε 
δοχεῖ σοι ἁρμογέᾳ, ἢ ἄλλῃ τινὶ ΠΡ προςήκειν, 
ἄλλως πῶς ἔχειν, ἢ) ὡς ἐχεῖνα ἂν ἔχῃ, ἐ ξ ὧν ἂν ξυγ- 

κέηται; Οὐδαμῶς. Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγῷμαι, 
ϑ “ Π 2) 3 να ΑᾺ » - »ι -»Ὕ}»" 

οὐδὲ τι πάσχειν ἄλλο, παρ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ 

πάσχῃ. Ξ ὑγέφη. Οὖν ἄρα ἐὐχγον γε προσῆκεν 

ἁρμονίαν τούτων ἐξ ὧν ἂν ξυντεϑῆ, ἀλλ ἕπεσϑαι. 

Ξυνεδόκει. 17Πυλλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονίαν 
κινηϑῆναι ἢ φϑέγξασθϑαι, ἢ τι ἄλλο πο ύηδι 
τοῖς αὑτῆς μέρεσι. “Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τὶ δέ; 

οὐχ οὕτως ἁρμονέα πέφυκεν εἶναι, ἑκάστη ἁρμονία, 
ὦ: ἂν ὝΠΤῸ Οὐ μανϑάνω, ἔφη: Ἢ οὐχὲ, ἡ 

δ΄ ὃς, ἐὼν, μὲν μᾶλλον ἀῤμοσϑῇ καὶ ἐπὲ πλέον, εἴπερ 

ἐνδέχεται τοῦτο γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονέα εἴη 
καὶ πλείων" εἰ δ᾽ ἧττόν τὸ καὶ ἐπ ἔλαττον, ἡττῶν τὲ 

καὶ ἐλάττων; Πάνυ 78. ΜΙ οὖν ἔστι τοῦτο περὶ 

ψυχὴν, ὥςτε καὶ κατὰ τὸ σμικρότατον [μὰλλογ] ἑτέ- 
ραν ἑτέρας ψυχῆς. ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον , ἢ ἐπὶ ἔλατ- 
τον καὶ ἡττον, αὐτὸ τοῦτο εἶναι ψώμινα Οὐδ᾽ ὅπως- 
τιοῦν, ἔφης Φέρε δή, ἕφη, πρὸς 44:ὁς" λέγεται 

ψυχὴ, ἢ μὲν νοῦν τὲ ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγα- 
ϑή, ἡ δὲ ἀνοιάν τε καὶ μοχϑηρίαν καὶ εἶναι κα- 
κὴ; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέγεται; ᾿Αληϑῶς μέντοι. 

Τῶν οὖν τιϑεμένῶν ψυχὴν ἅρ ὑμονεν εἶναι, τὶ 
τις Ἄνω ὦ ταῦ Τίχ ὔντα εἰ ἐγ ὑ ἕν» ταὶς δησ 5. Τῇ" τε ἄρε- 

τὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἀυμονίαν τινε οὐ ἀλ- 

λην καὶ ἀναυμουτίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν 
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ἀγαϑὴν, καὶ ἔχει» ἐν αὑτὴ ὁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ὧρ- , 

Μονέον" τὴν δὲ ἀνάομοστον αὐτὴν τε εἶναι καὶ οὐκ 
ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὃ Σιμμί- 

ας, εἰπεῖν" δῆλον δὲ τι τοιαῦτα ἀττ' ἂν λέγοι ὃ 
ἐχεῦνο ὑποϑέμενος. «ἀλλ προωμολύγηται, ἔφη), μη- 
δὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς 
εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὅμολ ἠχήμρι, μηδὲν μᾶλλον 
μηδ᾽ ἐπὶ πλέον, μηδὲ ἢ ἧττον μηδ᾽ ἐπ ἔλαττον, ἕτέ- 
ραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. 1, γάρ; Πά- 
γυ γε. Τὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἁυμονίαν 

οὖσαν, μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἢ ἧττον ἡρμόσϑ 9αι. ἔστιν 
οὕτως; Ἔστιν. ἫΝ δὲ μήτε μᾶλλον μῆτε ἧττον ἦρ- 
μοσμένη, ἔστιν ὕ, τι πλέον 1) ἔλαττον ἁρμονίας ΜῈ: 
ἔχει, ἢ τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐχοῦν ψυχὴ, ἐπειδὴ 

οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ ἡττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτο, 
ψυχή, ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ττον ἥρμοσται; ; 
Οὕτω. Τοῦτο δὲ γε πεπονϑυῖα, οὐδὲν πλέον ἄναρ- 
μοστίας οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι, ἄν; Οὐ γὰρ οὖν. 
Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονϑυῖα ἀρ᾽ ἄν τι πλέον καπίας 1) 
ἀρετῆς μετέχοι ἑἕτέροι ἑτέρας, εὔτερ ἤ μὲν κακία 
ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἁρμονία εἴ; Οὐδὲ ἐν πλέον. 
ἄλλον δὲ γὲ πον, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν ὀρϑὸν 
λόγον, κακέας οὐδεμία ψυχὴ μεϑέξει, εἴπερ ἄρμο- 
γίχ ἐστίν" ἁρμονία ὰ δήπου, ἀφϑρνννν αὐτὸ τοῦ- 

τὸ οἷσα, ἁρμονέι,, ἀνκομοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι, 

Οὐ μέντοι. Οὐδε,γε δήπου ψυχὴ, οὖσα σπικντελῶς 

ψυχὴ, κακέαᾳ, Πὸς γαρ, Ἐκ 7ε τὴν προειρημένων; 

Ἐκ τούτου ἄρα τοῦ λύγου ἡμὶν πᾶσαι ψυχαὶ πών- 
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τῶν ζώων ὁμοίως ἀγαϑαὶ ἔσονται" εἴπερ ὁμοίως 

ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, ψυχαί, εἶναι. "Ἔμοι- 
73 δοκεῖ, ἔφη, ὠ “Σωκρατες.. Υ7: καὶ καλῶς δοκεῖ, 
ἢ δ᾽ ὃς, οὕτω λέγεσθαι, καὶ πάσχειν ὧν ταῦτα ὃ λό- 

γος, δὲ ὀρϑὴ ἡ ὑπόϑεσις ἣν τό, ψυχὴν ἁρμονίαν εἶ- 
ναι; Οὐδ᾽ ὅπωοτιοῦν, ἔφη. Χ1.1Π. τὶ δέ; ἢ δ᾽ ὅς, 
τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων ἔσϑ᾽ ὃ, τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν 
ἢ ψυχὴν, ἄλλως τὲ καὶ φρόνιμον; Οὐκ ἔγωγε. Πό- 
τερον ξυγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα παϑήμα- 
υἱν ἢ καὶ ἐγαντιουμένην; λέγω δὲ τὸ τοι- 

ὄνδε, οἷον καύματος ἐνόντος καὶ δίψους, ἐπὶ τοὺν- 

αγτίον ἕλκειν, τὸ μὴ πένειν, καὶ πείνης ἐνούσης, 

ἐπὶ τὸ μὴ ἐσϑέειν. καὶ ἄλλα μυρία που δρῶμεν 
ἐναντιουμένην τὴν ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα" ἢ οὔ ; 
Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν αὖ ὁμολογήσαμεν ἐ ἐν τοῖς 

πρύσϑεν, μήποτ' ἂν αὐτήν, ἁρμονΐαν γὲ οὖσαν, ἐν- 
ἀντία ἄδειν οἷς ἐπιτείγοιτο καὶ χαλῷτο καὶ ὠρῃ 
λοίτο, καὶ ἄλλο ὅτιοῦν πάϑος πάσχοι ἐκεῖνα ἐ Ξ ὧν 

τυγχάνει οὖσα, ἀλλ ἕπεοϑαοι ἐκείνοις, καὶ οὔποτ᾽ 

ἂν ἡγεμονεύειν; ; ᾿μμολογήσαμεν, ἔφη " πῶς γὰρ οὔ; 
τί οὖν; " ὃν οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαένεται ἐργα- 

ζομέν ἤ, ῇ Ἰγέμονξ εὑουσά τε ἐκείνων πάντων, ἐξ ὧν φησέ 

τίς αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διε 
παντὸς τοῦ βίου, καὶ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, 
τὰ μὲν χαλεπώτερον κολάζουσα, καὶ μετ ἀλγηδό- 
γΩ», τὰ τε κατὶ τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἑατρικὴν, 

τὰ δὲ πραύτερον; καὶ τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ 
γουϑετοῦσα, τοῖς ἐπιϑυμίαις καὶ ὀργαῖς καὶ φόβοις» 
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ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι διαλεγομένη; οἷόν 
που καὶ Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ πεποίηκεν, οὗ λέγει 
τὸν ᾿Οδυσσέα, 

Στῆϑος δὲ πλήξας, χραύτην ἡνέπαπε μύϑῳ, 
Τέτλαϑι δὴ χραδέη, καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

Ψ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι, διανοούμενον ὡς ἄρ- 
μονίας αὐτῆς οὔσης, καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ 
σώματος παϑημάτων, ἀλλ᾽ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ 
δεσπόζειν, καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ ϑειοτέρου τινὸς 

πράγματος ἢ καϑ᾽ ἁρμονίαν; νὴ Ζία, ὦ Σώχρα-- 
τες, οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν 
οὐδαμὴ καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶ- 
γαι. οὔτε γὰρ ἂν, ὡς ἔοιχεν, Ὁμήρῳ ϑείῳ ποιη- 
τῇ ὁμολογοῖμεν, οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει οὕτως 
ἔφη. ΧΙΙ͂Ν. εἶεν δή, ἡ δ᾽ ὅς, ὃ “Σωκράτης, τὶ μὲν 
Ἄρμονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς Ἱλεὰ πῶς, ὡς ἔοιπε, 

μετρίως γέγονε" τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, ὦ Κέ- 
βης, πῶς ἱλασόμεϑα, καὶ τίνι γὐνὼ: Σὺ μοι δο- 

κεῖς, ἔφη ὃ Ιίέβης, ἐξευρήσειν" τουτονὶ γοῦν τὸν 

λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν θαυμαστῶς μοι εἶπες 
ὡς παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος ὅτε ἠπόρει, 
πάνυ ἐθαύμαζον εἶ τι ἕξει τις χρήσασϑαι τῷ λόγῳ 
αὐτοῦ. πάνυ οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν 
πρώτην ἔφοδον οὗ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. Ταὺύ- 
τὰ δὴ οὐκ ὃν ϑαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λό- 
7ον εἰ πάϑοι. 'γαϑέ, ἔφη ὁ πὐπθάτης » μὴ 
μέγα λέγε, μή τις ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λό- 
γ)7ον τὸν μέλλοντα λέγεσϑαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν 

Ῥιλτ, ῬμΑΒῦ. δ ἢ 
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τῷ ϑεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ Ομηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες 
πειρώμεθα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφά- 
λαιον ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχϑῆναι ἡμῶν τὴν ψυ- 

᾿ ΞΥ Υ ΝΥ ’ Ἂ" 45 ; Ε, 3 ͵ 
χὴν ἀνώλεϑρόν τε καὶ ἀϑάνατον οὔσαν" ει φιλύσο- 

φυς ἀνὴρ μέλλων ἀποϑανεῖσϑαι, ϑαῤῥῶν τε καὶ ἡ- 
γούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν. διαφερόντως 7} 
εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἡλί-- 
ϑιον ϑάῤῥος ϑαῤδήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰσχυ-ὶ 
οὖν τί ἐστι; ἡ ψυχὴ καὶ ϑεοειδές, καὶ ὅτι ἣν ἔτι 
πρότερον πρὶν ἡμᾶς γενέσϑαν, οὐδὲν κωλύειν φὴς 
στάντα ταῦτα μηνύει», ἀϑανασίαν μὲν μὴ, ὅτι δὲ πο-- 
λυχρόνιόν τὲ ἐστιν ἡ ψυχή, καὶ ἢν ποῦ πρότερον 
ἀμήχανον ὅσον χφόνον, καὶ ἡδεῖ τὲ καὶ ἔπραττε σολ΄. 
λὰ ἅττα" ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἢ» ἀϑάνατον. 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου σῶμα ἐλϑεῖν ἀρχῇ 

ἤν αὐτῇ ὀλέϑρου, ὥςπερ γόσος᾽ καὶ ταλαιπωρου- 

μένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη, καὶ τελευτῶσά γε: 
ἐν τῷ καλουμένῳ ϑανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρειν 

᾿ Ἁ ᾿ 3ςω.υ ΕῚ) « τὸ 5 -Ὁ 2» 27 

- δὲ δὴ φὴς οὐδὲν εἴτε ἀπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται, εἴτο᾽ 

πολλάκις, πρός γὲ τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι 
προςήκει γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ, 
εἰδότι, μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδόναι ὡς ἀϑάνατόν ἐ ἐστι. 

- τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ Κέβης, ὁ ἃ λέγεις" καδ᾽ 
ἐξεπίτηδες πολλάκις. ἀναλαμβάνω, ἵνα μὴ τι δια- 
φύγῃ ἡμᾶς, εἴ τὲ τὶ βούλει προςϑῆῇς, ἢ ἀφέλῃς. 
Καὶ ὃ “Κέβης, Ὁ1λ}: οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, 

ἔφη, οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε προςϑεῖναι δέομαι. ἔστι δὲ 

“ταῦτα ἃ λέγω. ΧΙ. “Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον 

ἈΒΕΝΕΝΟΒΟΝΟΝΟΒΟΟΝΟΝΌΝΟΝΝ 
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ἐπιοαγών, χαὶὲ πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦ- 
λον πρᾶγμα, ἔφη, ὦ Κέβης, ζητεῖς. ὅλως γὰρ δεῖ 
περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγμα- 
τεύσασϑαι. ἐγὼ οὖν σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν 

ῥούλῃ, τὰ γε ἐμὰ πάϑη - ἔπειτα, ἄν τί τοι χρῆσι- 
μον φαίνηται ὧν ἂν λέγω πρὸς 1» πειϑὼ περὶ ὧν 

ἐέγεις, χρήσῃ. ᾿λλὰ μὴν, ἔφη ὃ Κέβης, βοὐλομαὶ 
γε. ἄκουε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ω 
Κέβης, νέος ὦν, ϑαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης 

σ΄ ει Γ »Σ΄Ζ3Ψ᾿ « 

τῆς σοφίας ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. 
ὑπερήφανον γάρ μοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὸς αἰτέας 

ἐν Γ ᾿ 7 γ εἾ Ἃ ι ξέ 5 - 

ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται ἕκαστον, καὶ διὰ τέ ἀπόλ- 
Ι τ ᾿ 

Υ̓ 

ολνται, καὶ διὰ τί ἔστι" καὶ πολλάκις ἐμαυτὸν ἀγὼῶ 
᾽ τ 

Χ Ῥ ἰ -Ὁ -Ὁ- ᾿ 2 

καὶ κάτω μετέβαλλον, σκοπῶν πρῶτον τὰ τοιάδε, 
2 ν᾽ 

ΑΑρ ἐπειδὰν τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα 
ς » τινὰ λάβῃ, ὡς τινὲς ἔλεγον, τόδε δὴ τὰ ζῶα ξυν»- 

τρέφεται; καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, 
4 ὃ ἀήρ, ἢ τὸ πῦρ ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέ- 

λές ᾿ ς , 3 37 τ , -- 9 ’ 
φο ος ἐστὸν Ο τὰς αἰἐσυσησεις πορέχοῶν τοῦυ ἀχοῦξιυν, 

ἐν "Ὁ φὺς, τα Ἃ 3 ᾿ 2 " ᾿ Γ 
καὶ ὁρᾷν καὶ ὀσφροφνεσθαι" ἔκ τούτων δὲ γίγνοι- 
τὸ μνήμη καὶ δόξα" ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξῃς λαβού- 
σὴς τὸ ἠρεμεῖν, χατὼ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμη», 
καὶ αὖ τούτων τὰς φϑορὲς σκοπῶν, καὶ τὰ περὲ τὸν 

ἢ 2 Υ̓͂ Ἃ Ἁ -Ὁ Ρ ο ε; 2 
οὐρανόν τὲ χαὶ τὴν γὴν πάϑη, τελευτῶν οὐτως ἐμ- 

αὐτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν. ἀφυὴς εἶναι, ὡς 
οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον δὲ σοι ἐρῶ ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ 
ἃ χαὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὡς δὴ ἐμαυτῷ 

καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς σκέ- ! ἐν 
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ψεὼς οὕτω σφόδρα ἐτυφλώϑην, ὥςτε ἀπέμαϑον καὶ 

ταῦτα ἃ προτοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τὸ πολ- 
λῶν, καὶ διὰ τό ἄνϑρωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ 
ᾧμην προτοὺ παντὲ δῆλον εἶναι, ὅτι διιὲὶ τὸ ἐσθίειν 
καὶ πίνειν. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτέων ταὶς μὲν 
σαρξὶ σάρκες προςγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς ὀστῶ, 

καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ 

αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις περοςγένηται, τότε δὴ τὸν ὁλὺ- 
γον ὄγκον ὄντα, ὕστερον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω 
γίγνεσθαι τὸν σμικρὸν ἄγϑρωπον μέγαν. οὕτω 
τότε ᾧμην" οὐ δοκῶ σοὶ μετρίως; Ἔμοιγε, ἔφη ὃ 
Ἀέβης. Σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι" ᾧμην γὸὺρ ἕγω- 
γε ἱκανόν μοι δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνϑρωπος 
“«“ἀραστὰς μέγας σμικρῷ, μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κε- 

φαλῇ, καὶ ἵππος ἵππου" καὶ ἔτι γε τούτων ἐναργέ- 

στερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει τῶν ὀκτὼ πλείονα εἶναι, 
διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προςεῖναι" καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ 

πηχυαίου μεῖζον εἶναι, διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὕπερ- 

ἔχειν, Ιγῦν δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, τί σον δοκεῖ περὶ 
αὐτῶν; Πόῤῥω που, ἔφη, νὴ Δία ἐμὲ εἶναι τοῦ οἵ- 
εσθαι περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι" ὅς γεοῦκ 
ἀποδέχομαι ἐμδυ τοῦ, οὐδὲ ὡς ἐπειδὰν ἕνἑ τις ἜΡΟΝ 

ϑὴ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ ΕΞ δύο γέγονεν, ἢ τὰ 

προςτεϑὲν, καὶ ὧ προςφετέϑη, διὰ τὴν πρόςϑεσιν 

τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ, δύο ἐγένετο. ϑαυμάζω γὰρ 
εἰ, ὅτε ἑκάτερον αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἢν, ἕν ἄρ᾽ 
ἑκάτερον ἣν, καὶ οὐκ ἄστην τότε δύο" ἐπεὶ δ᾽ ἐπλη- 

σίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αὑτοῖς αἰτία ἐγένετο, 
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δυοῖν γενέσϑαι, ἡ ξύνοδος, τοῦ πλησίον ἀλλήλων τε- 
ε 

ϑῆναι. οὐδὲ 45, ὧρ ἐάν τις ἕν διασχίσῃ, δύναμαι 

ἔτι πείϑεσθαι ὡς αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἢ οχίσις, 

τοῦ δύο γεγονέναι. ἐναντία γὼρ γίγνεταν ἢ τὸτϑ 
αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι. τότε μὲν γὰρ, τι ξυνὴ- 
7ετο πλησέον ἀλλήλων καὶ προφετέϑετο ἕτερον ἑτέρῳ : 
γῦν δ᾽ ὅτι ἐπ ἐπαὶ καὶ χωρίζεται ἕτερον ἀπ᾿ ἕτὲ- 

υου. οὐδέ γε διότι ἕν γίγνεται, ὡς ἐπίσταμαι ἔτι 
2 . ς πείϑω ἐμαυτόν" οὐδ᾽ ἀλλο οὐδὲν, ἑνὶ λόγῳ, διότι 

7 7} 3 Γ νὰ 27 ι “ ᾿Ὶ 

' 7 ο Χ Ἐ( γίγνεται, ἢ ἀπόλλυται, ἡ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν 
ων 7 τ λβ ΕΑ] 

τρόπον τῆς μεϑόδου" ἀλλὰ τιν᾽ ἄλλον τρόπον αὐτὸς 
Ὁ» ω ᾿ ο 2 

εἰκῆ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμὴ προςίεμαι. ΧΈΥΙ, αλλ 
ἀκούσας μέν ποτὲ ἐκ βιβλέου τινός, ὡς ἔφη, “«(να- 

ζ,ν αγ(ἶ ὧν "“ ψ χὶ λέ: πὰ ἀὐβουαα ΤΩ 1] ξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καύλέγοντος, ὡς ἄρὰ νους 

ἐστιν ὁ διακοσμῶν τὸ καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ 
β τῇ αἰτίᾳ ἥἤσϑην τε καὶ ἔδοξε βου τρύπον τινὰ δὺ 

ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον" καὶ ἡγησά- 
μὴν, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, τόν γε Νοῦν κοσμοῦντα, 

’ - ; εἰ ΕῚῚ 
πάντα κοσμεῖν, καὶ ἕκαστον τιϑέναι ταύτῃ ὁπὴ ἂν 
βέλτιστα ἔχη. εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν 

ὃ [π᾿ δὴ 5» 
περὶ ἑκάστου, ὕπη γίγνεται, ἢ ἀπόλλυται, ῃ ἔστι, 

ζω) - δ - »-Ὁ-Ὁ 

τοῦτο δεῖν περὺ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπη βέλτιστον αὐτῷ 
ἐστιν, ἢ εἶναι, ἢ ἀλλο ὅτιοῦν πάσχειν ἢ, ποιδῖν. ἐκ 

δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτον, οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προς- 
Υ̓͂ ΒῚ ᾿ δω - 7 

ἤπειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
9 ΗῚ ΒλῚ ἢ 28 ἊἋ 4 " 9 Ὁ ὉΝ 

ἀλλ ἡ τὸ ἀριστον καὶ τὸ βέλτιστον" ἀγναγχαῖΐον δὲ 
με 3 »" τω , ᾿ εἰναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι. τὴν 
ἈΠ Οδν ἴη ᾿ τὰ ᾽ φι (ὦ Ὁ ) αὐτὴν γὺρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ 
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λογιζόμενος, ἄσμενος εὑρηκέναι ᾧμην διδάσκαλον 
τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν 

᾿ἀναξαγόραν" καὶ μοι φράσειν, πρῶτον μέν, πότε- 

ρον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν, 1) στρογγύλη: ἐπειδὴ δὲ 
φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀγόάγ- 

κην, λέγοντα τὸ ἄμεινον, καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον 

η» τοιαὕὗτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαΐη εἶναι αὐτὴν, 
ἐπεκδιηγήσεσϑαι ὦ ὡς ἄμειν ον ἣν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι" 
καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς 
οὐκέθ᾽ ὑποϑησόμενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ 

καὶ περὶ ἡλίου σὕτω παρεσκευάσμην ὡσαύτως πευ- 
σόμεγος, καὶ σελήνης, καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, τά- 
χους τὲ πέρε πρὸς ἄλληλα, καὶ τροπῶν, καὶ τῶν “}: 

λων παϑημάτων, πὴ ποτὲ ταῦτ᾽ ἄμεινόν ἐστιν ἕκα- 
στον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἅ πάσχει. οὐ γὰρ ἂν 
ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ κξἕκο- 
σμῆσϑαι, ἄλλην τιγιὶὶ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖ δξῖν, 3) 
ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἕχειν ἐστὶν ὥςπερ, ζρῦ 
ἑκάστῳ οὗν» αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν, καὶ κοι- 
γῇ πᾶσι, τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν 

πᾶσιν ἐπεχδιηγήσεσϑαι ἀγαϑόν. καὶ οὐκ ἂν ἀπε- 

δύμην πολλοῦ τὰς ἐλπέδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λα- 

βϑὼν τὰς βίβλους, ὧς τάχιστα οἷός τ' ἣν ἀνεγίγνω- 

σκον, ἵν ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ 
χεῖρον. ΧΙ ΥΠ!. ἀπὸ δὴ ϑαυμαστῆς, ὦ ἑταῖρε, ἐλπέδος 
φχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων 
ὁοὼ ἄνδρα τῷ μὲν Ἰνῷ οὐδὲν χρώμενον, οὐδὲ τινας 

αἰτίας ἐπαιτιώμεγον, εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, 
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ἀέρας δὲ καὶ αἰϑέρας χαὶ ὕδατα αἰτιώμενον, καὶ. 

ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. καὶ μου ἔδοξεν ὁμοιότατον 

πεπονϑέναι ὥςπερ ἂν εἴ τις λέγων. ὅτι Σωκράτης πόν- 

τα ὅσα πράττει, γῷ πράττει, κἄπειτα ἐπιχειρήσας 

λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι κμΝ 

μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε χάϑημᾶι, ὅτι ξύγκει- 

ταί μου τὸ σῶμα ἐξ ὀστῶν καὶ νεύρων, καὶ τὸ 

δι ὀστῷ ἐστὶ στερεά, καὶ διαφυὰς ἔγει χωρὶς ἀπ᾽ 

ἡλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀγΐε- 

Ὁ 51 περιαμπέχοντα τιὶ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν, 

καὶ δέρματος, 0 ξυνέχει αὐτά. αἰωρουμένων οὖν 

τῶν ὀστέων ἐν ταῖς αὐτῶν ξυμβολαῖς, χαλῶντα καὶ 

ξυντείνοντα τὰ νεῦρα, κἀμπτεσϑαΐ που ποιεῖ οἷόν τ 

εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη" καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 

ξυγκαμφϑεὶς ἐνθάδε κάϑημαι" καὺ αὖ περὶ τοῦ 

διαλεγεῦθαν, ὑμῖν ἑτέρας τοιαὗτας αἰτίας λῦθα φω- 

γιίς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοι- 

αὕτα αἰτιώμενος" ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληϑῶς αἰτίας 

λέγειν, ὅτι ἐπειδὴ ᾿ϑηναίοις ἔδοξ Ξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ 

καταψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον 

αὖ δέδοκται ἐνθάδε καθῆσθαι, καὺ δικαιότερον, 

παραμένοντα ὑπέχειν. τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν" 

ἐπεί, νὴ τὸν Κύνα, ὡς ἔγῷμαι, πάλαι ἂν ταῦτα τὼ 

νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστῶ ἢ περὶ ΠΠ]έγαρα ἢ Βοιωτοὺς 

ἣν ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ “βελτίστου, εἰ, μὴ δι- 

καιότερον ὦμην καὶ κάλλιον εἶναι, πρὸ τοῦ φεύγειν 

το καὶ ἀποδιδράσκειν, ὑπέχειν τῇ ἀὐλον δίκην ἡντιν᾽ 

ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν, λίαν 

ΓΑ 
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ἄτοπον. εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν 
χαὶ ὀστῷ καὶ δουβα, καὶ ὅσα ἄλλα ἔχω, οὔκ ἂν οἷός 
τ ἢν ποιεῖν τὼ δόξαντά μου, ἀληϑῆ ἂν λέγοι" ὡς 
μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, καὶ ταύτῃ γῷ πράτ- 
τω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει, πολλὴ ἂν καὶ 
μακριὲ ῥᾳθυμία ἂν εἴ τοῖ λόγου" τὸ γὰρ μὴ διελέ- 
σϑαι οἷόν τ εἶναι, ὅτι ἄλλο μέν τι ἐστὶ τὸ αἴτιον 

τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ ἐκεῖνο ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐκ 
ἀν ποτ᾿ εἴη αἴτιον" ὁ δὴ μοι φαίνονται ψηλαφῶν- 

τὲς οἵ πολλοί, ὥςπερ ἔν σχότει, ἀλλοτρίῳ ὁγόματι 

προρχρώμξ εγοί, ὡς αἴτιον αὐτὸ προςαγορεύειν. διὸ 

δὴ καὶ ὃ μέν τις δίνην περιτιϑεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὔὐ- 
ραγοῦ, μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν" ὃ δὲ ὥςπερ καρ- 

δύόπῳ πλατείᾳ βώϑρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει" τὴν δὲ 
τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεϑῆναν δύναμιν 
οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν, οὔτε τιγὰ 
οἴονται δας μαυλοντῇ ἰσχὺν ἔχειν" ἀλλὰ ἡγοῦνται τοὺ- 

του ἄν ποτὲ Ατλαντα ἰσχυρότερον καὶ ἀϑανατώτε- 
ρον, καὶ μᾶλλον ἅπαντα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς 

ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ ξυγέχειν, 

οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τοιαύτης αἰτίας, ὑπη ποτὲ 
ἔχει, μαϑητὴς ὁτουοῦν ἡδιστ᾽ ἂν γενοίμην. ἐπειδὴ δὲ 
ταύτης ἐστερήϑην, καὶ οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε 
παρ ἄλλου μαϑεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον 
πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἡ πεπραγμάτευμαι, 
βούλει σοι, ἐφ), ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, ὦ Κέβης; 
Ὑγπερφυῶς μὲν οἷ ἐν, ἔφη, ὡς βούλομαι. ΧΗΥΗΙ. Ἔδοξε 
τοίνυ» μοι, ἡ δ᾽ ὃς, μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ 

--- 
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ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηϑῆναι μὴ πόϑοιμι ὅπερ οἵ 
τὸν ἥλιον ἐκλείποντα ϑεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι 

πάσχουσι" διαφϑείρονται γάρ που ἕνιοι τὼ ὄμμα- 
τα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἢ ἕν τινε τοιούτω σκοπῶνται 
τὴν εἰκόνα αὐτοῦ " τοιοῦτόν τι παὶ ἐγὼ διενοήϑην, 
καὶ ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωϑείην, 
βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι, καὶ ἑκάστῃ 
τῶν αἰσϑήσεων ἐπιχειρῶν ἀπτεσϑαι αὐτῶν. ἔδοξε 
δὴ μοι χρῆναι, εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα, ἐν 
ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄγτων τὴν ἀλὴ ϑειαν. ἴσως μὲν 
οὗ», ὡς εἰκάζω, τρόπον τιγοὶ οὐκξοικεν. οὐ γὰρ πάνυ 

ξυγχωρῶ, τὸν ἕν τοῖς λόγοις σκοπούμεγον τιὶξ ὄντα, 

ἐν εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις. ἀλλ᾽ 
οὖν δὴ ταύτῃ 7ε ὥρμησα, καὶ ὑποϑέμενος ἑκάστοτε 

᾿ λόγον ὃν ἂν κρίνω ἐρῥωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν 
μοι δοκῇ τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίϑημι ὡς ἀληϑῆ ὄντα, 

καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" ἃ δ᾽ 

ἂν μὴ, ὡς οὐκ ἀληϑῆ. βούλομαι δέ σου σαφέστερον 
εἰπεῖν ἃ λέγω. οἶμαι γάρ, σεγῦν οὐ μανϑάνειν. Οὐ μὰ 
τὸν Ζἰα, ἔφη ὃ Κέβης, οὐ σφόδρα. ΧΙΙ͂Χ, ᾿Αλλ, 7): 
ὕς, ὧδε λέγω οὐδὲν καινόν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεέ τὲ ἄλλοτε 

καὶ ἐν τῷ παρεληλυϑότι λόγῳ ἜΡΝΗ πέπαυμαιν λὲσ 
γῶν. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοὺ ἐπιδείξασϑαι τῆς 

αὐτίας τὸ εἶδος ὃ πεπραγμάτευμαι" καὶ εἶμι, πάλιν 
ἐπ᾿ ἐκεῖνα τὰ πολυϑρύλλητα, καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκεί- 

γῶν, ὑποϑέμενος εἰναΐ τι καλὸν αὐτὸ καϑ' αὗτό, 
καὶ ἀγαϑόν, καὶ μέγα, καὶ τἄλλα πάντα ἃ εἴ μοι 
δίδως τὸ καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπέζω σοι ἐκ 
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Υ͂ 4. 3 Ἃ 9" γ Φ ϑ 

τοὕτων τὴν αὐτίαν ἐπιδείξειν, καὶ ἀνευρήσειν ὡς ἀϑά- 
ς 3 ᾽ 

γατον ἡ ψυχή. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη ὃ Κέβης, ὡς διδόν- 
3 ᾿ 

τος σοι, οὐκ ἂν φϑάνοις περαΐνων" Σκόπει δή, ἔφη, 
ς-- εἰ; 

τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὡςπερ ἐμοί. φαί- 
᾿ 3) 2 2 ᾿ ᾿ 3 4 

γεται γάρ μοι, εἶ τι ἔστιν ἀλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ 
’ 534: 2 κα 29, ᾿ Ξ ᾽ν} " 

καλόν, οὐδὲ δι ὃν ἄλλο καλὸν εἶναι, ἢ διότι μετέχει 
᾿ ζ, -. 

ἐχείνου τοῦ καλοῦ" καὶ πάντα δὴ οὕτω λέγω. τῇ 
τοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς; Ξυγχωρῶ, ἔφη. Οὐ τοίνυν, 

: ἢ δ᾽ ὅς, ἔτι μανϑάνω, οὐδὲ δύναμαι τοὺς ἄλλας αἰτίας 

τὺς σοφάς ταὗὑτας γιγνώσκειν" ἀλλ᾽ ἐάν τίς μοι λέγῃ, 
ΕῚ -“- 2 ΄“ῳ 2 ’ 

διότι καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ ὅτι χρῶμα εὐαγνϑὲς ἔχον, 
ΒλῚ ΡΥ Δ 531}ηὴ οῳ αν ᾿ τ ΒΡ 

ἢ σχῆμα, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα 
- . -Ὁ Ἷ -»“' ω΄' 

χαίρειν ἐῶ (ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι), τοῦ- 
“ ’ 3 3 

το δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως, καὶ ἴσως εὐήϑως, ἔχω παρ 
Ε -Ὁ [7 32 »ὕ “ 2 Π Π Π Ἐς ὩΡῚ ΄ 

ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἀλλο τι ποιεῖ αὐτὸ τὸ καλὸν ἢ ἐκείνου 
Ὁ .- ’ , , ει! Α 

τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία, εἴτε κοινωνία, εἴτε ὁπὴ δὴ 
’ 2 , [Δ Ὁ .» φ» 

καὶ ὅπως: προς γενομένη. οὐ γὰρ ξτιτοῦτο διϊσχυρίζομαι, 

ἀλλ᾽ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ ΣΕ ΥΘΕΔΣ καλά. τοῦτο 
γάρ μοι δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀπο- 

κρέίνασϑαι καὶ ἄλλῳ" καὶ τούτου ἐχόμενος, ἡγοῦμαι 
3 ͵ -Ὁ Ὁ 49. Ὁ ι ΕΥ 

οὐκ ἂν ποτε πεσεῖ», ἀλλ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ 
υ .- 2] 5 ᾿ ε -Ὁ - . , 

ὁτωοῦν ἄλλῳ ἀποκρίγασϑαι, οὁτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ 
’ Ω 2! 3 ’ . . Ἃ 

γέγνεται καλά. ἢ οὐ καί σοι δοκεῖ; 4)οκεῖ. Καὶ με- 
᾿ς ΕΙΣ ι Ι͂ ’ Ἁ ι Υ͂ "ῳω ἱ 

γέϑει ἀρὰ τὰ μεγάλα, μεγάλα, καὶ τὰ μείζω, μείζω, 
ΕῚ ) - 3ςνυ 

καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάττω, ἐλάττω; ναί. Οὐδὲ σὺ 
ὥρα ἂν ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινα φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ 

Ὄ τ - ᾿ - 3 
κεφαλῇ μείζω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω, τῷ αὐτῷ τούτων 
δὴ 3 ῖ Υ̓͂ :ν» « « Υ 2ς1 3 

ἐλάττω" ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἂν ὁτι σὺ μὲν οὐδὲν ἀλ-: 
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9. Ὁ - ᾿ 9 

λὸ λέγεις, ἢ οτι τὸ μεῖζον πεν ἕτερον ἑτέρου, οὐδενὶ 
χλλ ᾿ζό 2 2» 9. Ἃ ὃ ; - ως 
λλῳ μειζὸν ἔστιν ἢ μεγεϑεν, καὶ ὁιὰ τοῦτο μεῖζον, 

᾿ 3 ᾿ 

διὰ τὸ μέγεθος" τὸ δὲ ἔλαττον, οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλατ- 
τον ἢ σμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἕλαττον, διὰ τὴν 
σμικρότητα" φοβούμενος, οἶμαι, μὴ τις σοι ἐναντίος 

λόγος ἀπαντήσοι, ἐὰν τῇ κεφαλῇ μείζονά τινὰ φῇς 
ΕΥ̓ “- ᾿ «ν 2 -Ὁ ῳ 

εἶναν καὶ ἐλάττω" πρῶτον μὲν, τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον 
μεῖζον εἶναι, καὶ τὸ ἔλαττον ἔλαττον" ἔπειτα τῇ κε- 
φαλῇ σμικρῷ οὔσῃ, τὸν μείζω μείξω εἶναι" καὶ 
τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σκικρῷ τινὶ μέγαν τινὰ εἶναι. 
ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; Καὶ ὁ “Κέβης γελάσας, 
"Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἤ δ᾽ ὅς, τὰ δέκα τῶν ὀκτὼ 
δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὕπερ- 
βάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήϑει καὶ διὸ 
τὸ πλῆϑος; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαΐίου ἡμΐσει μεῖ- 
᾿ - 9η49 3 ἢ ς Ῥ: 54 μ Υ͂ ζον εἶναι, ἀλλ οὐ μεγέϑει; ὃ αὐτὸς γάρ που φό- 
βος. Πάνυ ζε, ἔφη. Τί δὲ; ἕνὲ ἑνὸς προςτεϑέντος, 

τὴν πρόςϑεσιν αἵτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσϑαι, Ἰ) δια- 
3 ω 

σχισϑέντος, τὴν σχίσιν, οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ 
μέγα ἂν βοῴης ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως σῶς ἕκαστον 

γιγνόμενον, ῇ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου, οὔ. 
ἂν μετάσχῃ" καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ 
ον - Υ͂ ἵ Θη232. 09» 4 - ’ 

αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς δυάδος με- 
τάσχεσιν" καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τιὶ μέλλοντα 
δύο ἔσεσϑαι, καὶ μονάδος, ὃ ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσθαι; 
τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προςϑέσεις, καὶ τὰς ἄλλας 

τὰς τοιαὑτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἄπο- 

κρίνασϑαν τοῖς σαυτοῦ σοφωτέροις: σὺ δὲ δεδιὼς 
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έ «ὦ 

'νχ ν 4 [2 Α ωο 4 . Α 5 ᾽ 

ἂν, τὸ λεγόμενον, τὴν σαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν ἀπει- 
ΕἾ ) Ὁ 5 .Ὥω "-ὔὕὦἄ " 

ρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεως, 
[] Ἢ 3 [ 5ϑ»ϑ»ϑ. ». -ο ’ 

οὕτως ἀποκρίναιο ἄν; εἰ δὲ τις αὐτῆς τῆς ὑποϑέσεως 
΄ » ἢ ΡλῚ 3 5 ) 

ἔχοιτο, χαΐρειν ἑῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν 
Π π᾿ κνν- ἡ ἈΕῚ Υ ε ᾿ ἄχ ἐ 37 ΝῚ Ι] 

τὰ ἀπὶ ἐκείνης ὀομηϑέντα σχέψαιο, εἴ σον ἀλλήλοις 
ἌΣ ΝΑ “ 323ῷϑ, »υ , 

ξυμφωνεῖ 1) διαφωνεῖ; ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι 
ον [4 

σε διδόναι λόγον, ὥφςαὐύτως ἂν διδοίης, ἄλλη" αὖ 
ἘΠ ε “ εἰ »ὝἪ 3! ᾿ 
ὑπόϑεσιν ὑποϑέμενος, ἡτις τῶν ἄνωϑεν βελτίστη 

ΠΝ εἴ 5, ἣν ε τ 53 οἷ 7 Ὅς ον 
φαένοιτο ἕως ἐπὶ τι ἱκανὸν ἔλϑοις; ἅμα δὲ οὐκ ἂν 

εἰ ὉὩὉ “Ὁ 

φύροιο, ὥςπερ οἵ ἀντιλογικοΐ, περί τε τῆς ἀρχῆς δια- 

λεγόμενος, καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, εἴπερ 
βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑρεῖν; ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως 

2 Ἂ 3 Π ΄ 

οὐδεὶς περὺ τούτου λόγος, οὐδὲ φροντίς. ἱκανοὶ γάρ, 
2 “-Ὁ ε; 

ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκῶντες, ὁμῶὼς δύνασϑαι 
3 -ὋοὟἮ΄ ᾿ ᾿ 9 , τ -Ὕ 

αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν" σὺ δ᾽ εἴπερ εἰ τῶν φιλοσό- 
τὸ Ἷ ἣ ΩΝ ᾽ - 2 ἢ 

φών, οἶμαι ἂν, ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. Αληϑέστατα, 
᾿ «, Ἴ « “Υ̓ Ξ- 

ἔρη, λέγεις, Ο, τὲ Σιμμίας ἀμὰ καὶ ὃ Κέβης. ἘΧ. 
Ν᾽ αν 3 ᾿ δ Θρτα Ἐπ ας, δι νὴ «{ἰα, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε. ϑαυμαστῶς γάρ μου 

ο;ω“ ς » ὋὋ -» Ἃ - 2 “- 

δοκεῖ ὡς ἐναργῶς, τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι, εἰπεῖν 
ΕῚ -ὔ - Ἧ 2 . ι 

ἐκεῖνος ταῦτα. ΦΑΙ2. Πάγυ μὲν οὖν, ὦ ᾿Εχέκρατες, 
καὶ πᾶσι τοῖς παροῦσιν ἔδοξε, ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν 

- ο- οω 32 9 ᾿ ᾿ ἕΨ 

τοῖς ἀποῦσι, εὖν δὲ ἀκούουσιν. ἀλλὰ τίνα δὴ ἣν τὰ 

μετιὶὶ ταῦτα λεχϑέντα; 1.. ΦΑ͂Ι4. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, 
τ Ἃ 5. τῳ Ὁ ἕξ Ἶ ’ Ι πὶ" - Ξ᾿ Π 

ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ξυνεχωρήϑη, καὶ ὡμολογεῖτο εἰναΐ 
Ι «- 2 - Ἃ Ι͂ 2 

τι ἕκαστον τῶν εεδῶν, καὶ τούτων τὰλλα μεταλαμβά- 
δ. ἀῶ τξ; ᾽ ΄, 

ψοντὰ αὐτῶν τούτων τὴν ἑπωγυμέαν ἴσχειν, τὸ δὴ 
τ - 2 ’ .2 Γ Ξ 9 ὦ - ο " 

μετὰ ταῦτα ἠρώτα ΕἸ δή, ἡ δ᾽ ος, ταῦτα ουτω λέ- 
19 5 ε! ω 

γεις, ἀρ οὐχ, ταν Σιμμέαν Σωκράτους φῇς μείζω 
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εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι ἔν τῷ 

Σιμμίᾳ. ἀμφότερα, καὶ μέγεϑος καὶ σμικρότητα; 
Ἔγαχγε. ᾿Αλλὰ γάρ, ἢ ἢ δ᾽ ὃς, ὃ ὁμολογεῖς τὸ τὸν ΣῚμ- 

μίαν ὑπερέχει» ΟΣ Σωκράτους, οὐχ ὡς τοῖς ῥήμασι λέ- 
γεται, οὕτω καὶ τὸ ἀληϑὲς ὃ ἔχειν; οὐ γάρ ποῦ πε- 

φυκεναι Σιμμίαν ὑπερέ ἔχειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι, 
ἀλλὰ τῷ μεγέϑει ὃ τυγχάνει ἔχων" οὐδ᾽ αὖ Σωκρά- 
τους ὑπερέχειν, ὅτι Σωκράτης ὁ Σωκράτης ἐστίν, 
ἀλλ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὃ Σωκράτης πρὸς τὸ ἐκεί- 
γου μέγεθος; ᾿ΑΔληϑῆ. Οὐδὲ γε αὖ ὑπὸ Ψαέδωνος 

ὑπερέχεσϑαι τῷ ὅτι Φαίδων ὃ Φαΐδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι 
μέγεϑος ἔχει ὃ Φαίδων πρὸς τὴν Σιμμίου σμικρότη- 
τα; Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὃ Σιμμίας ἐπωνυμίαν 
ἔχει, σμικρός τε καὶ μέγας εἶναι, ἐν μέσῳ ὧν ἀμφο- 
τέρων, τοῦ μὲν τῷ μὲγέϑει ὑπερέχειν τὴν σμικρότη- 
τὰ παρέχων, τῷ δὲ, τὸ μέγεϑος τῆς σμικρότητος 

παρέχων ὑπερέχον. καὶ ἅμα μειδιάσας, Ἔοικα, ἔφη, 
καὶ ξυγγραφικῶς ἐρεῖν" ἀλλ᾽ οὖν ἔχει γέ που ὧς λέ- 
γω. Ξξυνέφη. «Δέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος δόξαε 
σοι ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὗ μόνον αὐτὸ τὰ 
μέγεϑος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν εἶναι, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προςδέχεσϑαν 
τὸ σμικρόν, οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυοῖν 
τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεχχωρεῖν ὅταν αὐτῷ προςΐῃ 
τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἢ προςελϑόντος ἐκείνου 

ἀπολωλέναι" ὑπομένον. δὲ καὶ δεξάμενον τὴν ὝΠπ- 
Ἰρότητα, οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἢν. ὥςπερ 

ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ 
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ἔτι ὧν ὅςπερ εἰμί, οὗτος ὃ αὐτὸς σμικρός εἶμι, ἐκεῖνο 
δὲ οὐ τετόλμηχε, μέγα ὃν, σμικρὸν εἶναι" ὡς δ᾽ αὕτως. 
καὶ τὸ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν, οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα 
γίγνεσθαι, οὐδὲ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναν- 
τίων, ἔτῳ ὃ» ὅπερ ἤν, ἅμα τοὐναντίον γίγνεσϑαΐ τε 
καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τού- 

τῷ τῷ παϑήματι. Μαντάπασιν, ἔφη ὃ Κέβης, οὕτω 
φαίνεταί Ἢ [,.. Καέίτις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας 

(ὅςτις δ᾽ ἣν, οὐ σαφῶς μέμνημαι)" Πρὸς ϑεῶν, οὔκ 
ἐν τοῖς Ἤλθουε ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντέον τῶν 
γυνὲ λεγομένων ὡμολογεῖτο; ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ 
μεῖζον γίγνεσθαν, καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον», 

καὶ ἀτεχγῶς αὕτη εἶναι ἡ γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐκ 

τῶν ἐναντίων; νῦν δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι ὅτι τοῦτο 
οὐκ ἄν ποτε γέγοιτο. Καὶ ὃ Σωκράτης, παραβαλὼν 
τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, ᾿νδρικῶς, ἔφη, ἀπεμνη- 
μόνευκας" οὐ μέντοι ἐνγοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τε νῦν 
λεγομένου καὶ τοῦ τότε, τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο, ἔκ 
τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γέγνε- 
σϑαι" νῦν δὲ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον 
οὐκ ἂν ποτὲ γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν, οὔτε τὸ ἐν τῇ 
φύσει. τότε μὲν γάρ, ὦ φίλε, περὲ τῶν ἐχόντων τὼ 
ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων 

ἐπωνυμίᾳ νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν, ὧν ἐνόντων 
ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὺ ὀνομαζόμενα" αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα 

οὐκ ἂν ποτε φαῖμεν ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δεξα- 
σϑαι. καὶ ἅμα βλέψας εἰς τὸν Κέβητα, εἶπεν" ρα 
μή που, ὦ Κέβης, καὶ σέ τε τούτων ἐτάραξεν ὧν ὅδε 
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εἶπεν; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη ὃ Κέβης, οὕτως ἔγω" καὶ τοιοῦτό 
τ λέγω, ὡ; οὐ πολλά με ταράττει. Ξυνωμολογήκα- 
μὲν ἄρα, ἢ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε ἐναντίον 
ἔσεσθαι ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον. “αντάπασιν, ἔφη. 1.11. 
Ἔτι δὴ μοι καὶ τόδε σκέψαι) ἕφη, εἰ ἄρα ξυνομολογή- 
σεις" ϑερμόν τι καλεὶς καὶ ψυχρόν; Ἔγωχγε. “ἐρ ὕπερ 
χιόνα καὶ πῦρ; Μὰὼ “11 οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι 
πυρὸς τὸ ϑερμόν, καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν»; 

γχί, ἀλλὰ τόδε γ᾽, οἶμαι, δοκεῖ σοι, οὐδέποτε 
χιόνα οὖσαν, δεξαμένην τὸ ϑερμόν, ὥςπερ ἐν τοῖς 
ἕμπροσϑεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσϑαν ὕπερ ἣν, χιόνα 
καὶ ϑερμόν, ἀλλὰ προςιόντος τοῦ ϑερμοῦ ἢ ὑπεκ- 
χωρήσειν αὐτῷ, ἢ ἀπολεῖσϑαι. Πάνυ γε. Καὶ τὸ 

πῦρ γ8 αὖ, προςιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ, ἢ ὑπεξ- 

ἐέναν, ἢ ἀπο, τθι: οὐ μέντοι ποτὲ τολμήσειν, 
δεξάμενον τὴν ψυχρότητα, ἔτι εἶναι ὕπερ ἢν, σῦρ, 
καὶ ψυχρόν. ᾿ἡληϑῆ, ἔφη, λέγεις. Ἔστιν ἀρ, ἢ δ᾽ 

ὃς, περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, ὥςτε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ 
εἶδος ἀξιοῦσϑαι τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶ χοό- 

γον, ἀλλὰ καὶ ἀλλό τι" ὃ ἐστι μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει 
δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεὶ, δτὰν περ ἢ. ἔτι δ᾽ ἐν 
τοῖςδε ἴσως ἔσται σαφέστερον 0 λέγω. τὸ γὰρ περιτ- 

τὸν ἀεί που δεὶ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ 
γῦν λέγομεν, ἢ οὔ; Πάνυ γε. ᾿ρα μόνον τῶν ὄὅν»- 
των, (τοῦτο γὰρ εὐ βτῶ, ἢ) καὶ ἄλλο τι, ὅ ἐστι μὲν 
οὐχ ὅπερ τὸ περιττόν" ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ 

ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεί, διὰ τὸ οὕτω 

πεφυκέναι, ὥςτε τοῦ περιττοῦ μηδέποτε ἀπολείπε- 
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9. λέ; ἣ νοι ΤΣ ᾿ Ὑτὶ 4 ; ᾿ σθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἰναι, οἷον καὶ ἢ τοιᾶς πέπον- 
ϑε, καὶ ἄχλο πολλά. σκόπεν δὴ περὶ τῆς τριάδος" 
ἄρα οὐ δοκεῖ σον τῷ τε αὑτῆς ὀγόματι ἀεὶ προςαγο- 
θευτέα εἶναι, καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ ὄντος οὐχ οὗπερ 

..22 ε 

τῆς τριάδος; ἀλλ ὅμως οὕτω πὼς πέφυκε καὶ ἢ τριὰς 
Ἴ ε ει! ω- -«ῳ «! 

καὶ ἢ 3 πεμπτάς, καὶ ὃ ἡμισὺυς τοῦ ἀριϑμοῦ ὅπας, οςτεὲ 

οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττόν, ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστι πε- 
ριττό.-: καὶ αὖ τὸ δύο, καὶ τὰ τέσσαρα, καὶ ὅπας 

, ῳ 
ὃ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριϑμοῦ οὔκ ὧν ὕπερ τὸ 
ΒΗ ε ͵ 35. ὦ δ 

ἄρτιον, ὑμὼς ἵκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί. ξυγ- 
- 21 2] -ὦ ᾿ 2) ΒΩ ει [ 57 

χωρεὶς, ἢ οὔ; Πῶὼς γὰρ οὐκ; ἔφη. Ὁ τοίνυν, ἐφη, 
-. Ὁ ΡῈ Γ 

βούλομαι δηλῶσαι, ἄϑρει" ἔστι δὲ τόδε" ὅτι φαί- 
3 Ἢ - ᾽ 7 

γεταν οὐ μόνον ἐχεῖνα τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχό- 
9. ι Ν νὰ 2 2» Ξ Π » Υ͂ δον 

μδνα; ἀλλὰ καὶ ὁσα, οὐ! ὄντα ἀλλήλοις ἐναντία, ἀεὶ 
ἔχει τιὶ ἐναντία, οὐδὲ ταῦτα ἕοικξ δεχομέν υἐς ἐκεί- 
γῊν τὴν ἰδέαν, ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἢ" 
9.2.2 » 

ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς, ἤτοι ἀπολλύμενα, ἢ ὑπεκχω- 
: Β 32 ᾿ ᾿ ’ Ἄ. 2.9 Ὁ τς Ν 4 

θυ τον ΤΡ ΟΠ ΕΝ ΠΝ ἀπολεῖσθαι 7 πίρῦ- 

τερον, καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν ἢ ὑπομεῖναι 
ὅτι, τρία ὄντα ἄρτια γενέσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη 

ὃ ἀρβὴς Οὐδὲ μὴν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς 
τριάδι. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα μόγο» τὰ τμον τιὶ 
Ἀ] ᾽ 2 ς δ δ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ ἀλλ᾽ 
, 2 3 

ἅττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει, ἐπιόντα. {{ΠΠ.ὕ “ληϑέ- 
στατα, ἕξη, λέγεις. Βούλει οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, ἐὰν οἱοὐ τὲ 

ὦμεν, δρισώμεϑα ὅποϊα ταῦτ' ἐστί; “Πάνυ γε. δρ οὖν, 
ἔφη, ὦ Κοϑἢ τάδε εἴη ἂν, ἃ δ, τι ἂν κατάσχῃ, 

ι 3 ΄ « 3 

μὴ μόνον ἀγαγκάζει τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, 
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ἀλλὰ καὶ μηδ᾽ ἐναντίαν αὐτῇ δέχεσθαι; ; Ἰῶς λέγεις; ; 
Ὥςπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσϑα γὰρ δήπου ὃ τι ἃ ἂν ἡ 
τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον 
τρισὶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ Περεετρῖς ; Πάνυ 75: “Ἐπὶ τὸ 
τοιοῦτον δή, φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐ ἐκείνῃ τῇ μορ- 
φῆ, ἣ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλθοι; 
Οὐ γάρ. ἰργάζετο δέ; 75 ἡ περιττὴ; Ιναΐ. Ἔναν»ν- 
τία δὲ ταὐτῃ ἢ τοῦ ἀρτέου; ναί. "Επὶ τὶ τρία 
ἄρα ἢ τοῦ ἀρτίου ὩΝ τ: ἥξει; Οὐ δῆτα. 
Ἄμοιρα δὴ τοὺ ἀρτέου τὼ τρία; “Ἵμοιρα. νάρτιος 
ἄρα ῇ τριάς; Ἰγαΐὶ. Ὅ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασϑαι, ποῖα 

᾿ οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα, ὅμως οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐνὰ»- 
᾿ τίον" (οἷον νῦν ἢ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὖσα ἐναντία, 
οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται" τὸ γὰρ ἐναντίον αὐτῷ 

᾿ ἀεὶ ἐπιφέρει, καὶ ἡ δυὰς τῷ περιττῷ, καὶ τὸ πῦρ 
τῷ ψυχρῷ, καὶ ἄλλα πάμπολλα ἀλλ᾽ ὅρα δὴ εἰ οὕτως 
| ἐπ, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέχεσϑ αι, 
' ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον ἐκείνῳ ἐφ᾽ 
ὅ, τι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφε- 

ὶ θομένου ἐναντιότητα μηδέποτε δέξασθαι. πόλιν δὲ 
Ι ἀναμιμνήσκου᾽ οὐ γὰρ χεῖρον πολλάκις ἀκούειν " τὰ 
πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται: οὐδὲ τὰ δέχκο τὴν 
τοῦ περιιτοῦ, τὸ διπλάσιον. τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ 
ἄλλῳ ἐγαγτίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ δέ- 
δεται" οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον, οὐδὲ τἄλλα τὰ ταιαῦτα, 
τὸ ἥμισυ τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτημόριον αὖ, καὶ 
πάντα τὶ τοιαῦτα, ἐπε ἕπῃ τὸ καὶ ξυνδοκεῖ σοι 
οὕτω. Πάνυ σφόδρα καὶ ξυγδοκεῖ, ἔφη, καὶ ἕπο- 

Ῥιλτ. ῬΠΔΕΩ, Μ 
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μαι. ΕΝ. Πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε, καὶ μὴ 
μοι ὁ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ ἄλλο, μιμούμενος 
ἐμὲ" ̓  λέγω δὲ παρ᾽ ἣν τοπρῶτον ἕλεγον ἀπόκρισιν», 

τὴν ἀσφαλῇ ἐκείνην , ἐκ τῶν γῦν λεμομένων ἄλλην 

δρῶν ἀσφάλειαν. εἰ γὰρ ἔροιό μὲ, ᾧ ἄν τι ἐν τῷ σώ- 
ματι ἐγγένηται, ϑερμὸν ἔσται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοι 

ἐρῶ ἀπόκρισιν ἐκείνην τὴν ἀμαϑῆ, ὅτι ᾧ ἂν ϑερ- 
μότης, ἀλλὰ κομψοτέραν ἐκ τῶν νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ' 
οὐδὲ ἂν ἕρῃ, ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, γοσήσει, 
οὔκ ἐρῶ ὅτι ᾧ ὁ ἂν γόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν π θετῦ9" οὐδ᾽ 
ᾧ ὁ ἂν ἀριϑμῷ τὲ ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐχ 

ἐρῶ, ᾧ ἂν 1 περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν μον ἄς, καὶ τἄλλα 

οὕτως. ἀλλ᾽ ὅρα εἶ ἤδη ἱκανῶς οἶσϑ᾽ ὃ, τι βοὺλο- 

μαι. ᾿Αλλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἕφη. ᾿Αποκρίνου δή, ἢ δ᾽ 
ὃς, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται σώματι, ζῶν ὃ ἔσται; 2 ἂν 
ψυχὴ, ἔφη. Οὐκοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἔχει; Πῶς γὰρ 

ΞΟ 5. ς2 ὦ) ε “. 2) ε! »ν ἌΓ. τὰ ἢ 
οὐχέ; ἢ δ οςς Η͂ ψυχὴ ἄρα ὁ, τι ἂν αὐτὴ κατά- 

ὰ ΝᾺ 4 3 τνὦϑ »ἭΌ , ζωὴν; Ἢ: ᾽ 
σχῇ; ἀεὶ κει ἐπ ἔμδιγνρο, φέρουσα ζωὴν; Ἦκεν μὲ»- 

3» γ 0 5 Ἶ Υ͂ »-» 2 Υ͂ ἊΝ 9 Π ἢ 

τοι, ἔφη. “Πότερον δ΄ ἐστί τι ζωὴ ἕναντίον, ἢ οὐδέν; 

Ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ τὸ 
ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεί, οὐ μήποτε δέξηται, 
ὡς ἐκ τῶν πρόσϑεν ὡμολόγηται. Καὶ μάλα σφόδρα, 

ἔφη ὃ Κέβης. ΠΥ. Τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ 
ΒῚ Π 2 Π ἤ Ὁ π..9 Π 3 ῇ 32» 

ἀρτίου ἰδέαν, τὶ νῦν δὴ ὠγνομάξομεν ; «νάρτιον ἔφη. 
Τὸ δὲ δίκαιον μὴ δεχόμενον, καὶ ὃ ἂν μὸ υσικὸν μὴ 

[4 

δέγηται; Αμουσον, ἔφη, τὸ δὲ, ἄδικον. πεν. δ᾽ 
δ᾽ ὃν ϑάνατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν; ᾿4ϑάνα- Ί ) 

τον, ὅφη. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται ϑάγνατον; Οὔ. 
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᾿ϑάνατον ἄρα ἡ ψυχή; ᾿ϑάνοτον. Εἶεν, ἕφη. τοῦ-- 
τὸ μὲν δὴ ἀποδοδεῖχϑαι φῶμεν; ἢ πῶς δοκεῖ; Καὶ 
μάλα γε ἱκανῶς, ὦ “Σώκρατες. τί οὗν, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ 

Κέβης; εἰ τῷ ἀγαρτίῳ ἀναγκαῖον ἣν ἀνωλέϑρῳ εἶς: 
γαν, ἄλλο τι τὶ τρία ἢ ἀνώλεϑρα ἂν ἦν; ““Ιῦς 7ὰρ 

οὔ; Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄϑερμον ἀναγκαῖον ἢν ἀνώ- 
λεϑρον εἶναι, ὁπότε τις ἐπὶ χιύνα ϑερμὸν ἐπαγάγοι, 
ὑπεξήει ἂν ἡ χιών, οὖσα, σῶς καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ 

ἂν ἀπώλετό γε, οὐδ᾽ αὖ ὑπομένουσα, ἐδέξατο ἂν 

τὴν ϑερμότητα. “ληϑῆ ἢ, ἔφη, λέγεις. Ως δ᾽ αὕτως, 
οἶμαι, κἀν εἰ τὸ ἄψυκτον ἀνώλεϑρον ἣν, ὅπότε 
ἐπὸὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυ- 
το, οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελϑὸν ἃ ᾧχετο. 
᾿ἀνάγκη, ἕφη. Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ 
ἀϑαγάτου εἰπεῖν" εἰ μὲν τὸ ἀϑάνατον, καὶ ἀγώλε- 

ϑρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν ϑάνατος ἐπ αὖ- 

τὴν ἴη, ἀπόλλυσθαι. ϑάνατον μὲν γὰρ δὴ, ἐκ τῶν 
προειρημένων, οὐ δέξεται, οὐδ᾽ ἔσται τεϑνηκυΐοα" 
ὥςπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ ζ 
αὖ τὸ περιττόν. οὐδὲ δὴ τὸ πῦρ, ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ 
ἐν τῷ πιυρὶ ϑερμότης. ἀλλὰ τὲ κωλύει, φαίη ἄν τις, 

ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσϑαι, ἐπιόντος τοῦ 

ἀρτίου, ὥςπερ ὡμολόγηται" ἀπολλυμένου δὲ αὐτοῦ, 
ἀντ ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι 
οὐκ ἂν ἔχοιμεν διαμάχεσθαι, ὅτι οὐκ ἀπόλλυται" τὸ 
γὰρ ἀνάρτιον, οὐκ ἀνώλεϑρόν ἐστιν. ἐπεὶ εἰ τοῦτο 
ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥαδίως ἂν διεμαχόμεϑωυ, ὅτι ἐπελ- 
ϑόντος τοῦ ἀρτίου, τὸ περιττὸν καὶ τὰ τρέα οχε- 

Μ. 
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ται ἀπιόντα" καὶ περὶ πυρὸς καὶ “ϑερμοῦ καὶ τῶν 
ὄλλων οὕτως ἂν διεμαχόμεθον ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀϑανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν 
ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη, πρὸς 

- 9. ᾿ 21 
τῷ ἀϑάνατος εἶναι, καὶ ἀνώλεϑρος" εἰ, δὲ μὴ, ἄλλου 
2ὶ Γ 2ων.ι “ο΄ 

ἂν δέοι λόγου; .1λλ᾿ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε ἕνεκα, 
- , 2] 2 ᾿ Α ἢ 3 Γ 

σχολῇ γὰρ ἂν τι ἀλλο φϑορὰν μὴ δέχοιτο, εἰ τό γε 
χϑὰ ὺ αἀἴδιον ὁ ἦν δὲξ ΤΎ. Ὃ δέ ἀϑάνατον καὶ αἴδιον ον φϑορὼὸν δέξεται. . Ὁ δὲ 

Ξ πλῳ ᾿ 2 - - 7ὲ ϑεός, οἶμαι, ἔφη ὃ Σωκράτης, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆΐς 
δέδος, καὶ εἴ τι ἀλλο ἀϑάνατόν ἐστι, παρὰ πάντων 
ΒλῚ - ᾿ ἂν ὁμολογηϑείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. Παρὼὺ πάν- 

ἰ ᾿ Υ̓͂ 2» ΌῚ ι Ν 5») 

τῶν μεντοιδνὴ Ζ1:΄α, ξἕφὴῆ, ἀγνϑρωώπων γε καὶ ξτι 
ν δὰ δ 5 ᾿ ω ς Ἷ ὃ αὐ μᾶλλον, ὡς ἔγῳμαι, ὑπ ϑεῶν. Οπότε ὁθὴ τὸ ἀϑα- 

5 

γχτον καὶ ἀδιάφϑορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχὴ ἢ: εἰ 

ἀϑάνατος τυχχᾶνει οὖσα, καὶ ἀνώλεϑρος ἂν εἴη; 
Ἃ π 9 Πολλὴ ἀγάγκη. Ἐπιόντος ἄρα ϑανάτου ἐπὶ τὸν ἂν- 

ι 32 

ϑρωπον, τὸ μὲν ϑνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποϑνή- 
σκει" τὸ δ᾽ ἀϑάνατον, σῶν καὶ ἀδιάφϑορον οἴχεται 
ἀπιόν, ὑπεχχωρῆσαν τῷ ϑανάτῳ. Φαίνεται. Παν- 

9 ᾿ Ἃ τὸς μᾶλλον ἄρα, ἕφη,: ὦ Κέβης, ψυχὴ ἀϑάνατον καὲ 

ἀνώλεϑρον" καὶ τῷ ὃγτι ξσονταν ἡμῶν αἵ ψυχαὶ ἕν 

ἄδου. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ “Σώκρατες ὶ ἔφη, ἔχω παρὰ 
ταῦτα ἄλλο τι ΛΠ, οὐδὲ πη ἀπιστεὶν τοῖς λόγοις. 
ἀλλ᾽ εἰ δὴ τι Σιμμίας ὅδε, ἢ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ 
, ι Ὁ ᾿ 5 21 ἔχει μὴ κατασιγῆσαι" ὡς οὐκ οἶδα εἰς ὄντινά τις ἀλ- 
λον καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν γῦν παρόντα, περὶ τῶν 

τοιούτων ἀὸρτθαν ἢ τι εἰπεῖν, ἢ ἀκοῦσαι. ᾿Ἵλλὰ 
μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ὃ Σιμμίας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὅπη 
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ἀπιστῶ, ἕκ 7ϑ τῶν λεγομένων. ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέ- 
ϑους περὶ ὧν οἵ λόγοι εἰσί, καὶ τὴν ἀγϑρωπίνην 
ἀσϑένειαν ὦ ἀτιμοαξίον, ἀναγκάζομαι ἀπιστίαν ἕτι ἑχειν 
παρ᾽ ἐμαυτῷ περὸ τῶν εἰρημένων. Οὗ μόνον " » ξφῆ», 
ὦ ὦ Σιμμία, ὃ “Σωκράτης, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγεις 
καὶ τὰς ὑποϑέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν 
εἰσίν, ϑμὼς ἐπισκετπετέ αν σαφέστερον " χαὶ ἐὰν αὐτιὰς. 
ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγῴμαι, ἀκολουϑήσετε τῷ λόγῳ, 
καϑόσον δυνατὸν μάλιστα ἀνϑρώπῳ ἡαμλαν 
σαν" κἀν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε 
περαιτέρω. ᾿ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. ΠΥΤῚ. ᾿Ἰλλὰ τόδε γ᾽ 
ἕφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον διανοηθῆναι, ὅτι, εὐπεερ ἡ ψιχὴ 
ἀϑάνατός ἐστιν, ἐπιμελείας, δὴ δεῖται, οὐχ ὑπὲρ τοῦ 
χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ἐῆε; ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ τοῦ παντός" καὶ ὁ ἀὐυδεν Ἂς νῦν δὴ καὶ δόξειεν 
ἂν μάλιστα δειγὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσειεν. δῦ 
μὲν γὰρ ἢν ὁ ϑάνατος τοῦ παντὸς ἀπολλ 'ἀγῇ, ἕρμαιον 
ἂν ἣν τοὶς φοιοὶς ἀποθανοῦσι, τοῦ τε σώματος ἅμα 
ἀπηλλάχϑαι, καὶ τῆς αὐτῶν κακίας, μετὸ τῆς ψυχῆς ον 
γῦν δὲ ἐπειδὴ ἀϑάνατος φαΐνεται οὖσα, οὐδεμέα ὁ ἂν 
εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν, οὐδὲ σωτηρία, πλὴν 
τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. 
οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς ἅδου ἧ ψυχὴ ἔρχεται, 
πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς" ἃ δὴ καὶ λέγεται 
μέγιστα ὠφελεῖν ἢ βλάττειν τὸν τελευτήσαντα εὐθὺ ὃς 
ἐν ἀρχὴ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς 
ἄρα τελευτήσαντα ἕἑ ἕκαστον ὃ ἑκάστου δαίμων, ὅςπερ 
ζῶντα εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δὴ τιγα τόπον, 
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οἱ δεῖ τοὺς ξυλλεγέντας διαδικασαμένους εἰς δου 

πορεύεσθαι, μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου ᾧ δὴ προοτέ- 
ταχταν τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε ἀρόρεῦσοι τυχόντας δ᾽ 

ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν, καὶ μόρος ὃν χρὴ χρόνον, 
ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομίζει, ἐν πολλαὶς χρό- 

γου καὶ μακραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία 

οὐχ ὡς ὃ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει. ἐκεῖνος μὲν γὰρ 
ἁπλὴν οἷμόν φησιν εἰς ἄδου φέρειν" ἢ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ 
οὔτε μέα φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων 
ἔδει" οὐ γάρ που τὶς ἂν διαμάρτοι οὐδαμόσε, μιᾶς 
ὁδοῦ οὗσης. γὺν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους 
πολλὲς ἔχειν" ἀπὸ τῶν δοίων τε καὶ νομίμων τῶν 
ἐνθάδε τεκμαιρόμενος ἐξγαι: ἢ μὲν οὖν κοσμία τε 
καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταΐ τὲ καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρ- 
ὄντα" ἢ δὲ ἐπιϑυμητικῷς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὃ- 
περ ἐν τῷ πρόσϑεν εἶπον, περὲ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον 
ἐπτοημένη, καὶ περὲ τὸν ὁρατὸν τόπον πολλὰ ἄντι- 
τείνασα καὶ πολλὰ παϑοῦσα, βέᾳ καὶ μόλις ὑπὸ 
τοῦ προςτεταγμένου δαίμονος οἴχεται ἀγομένη. ἄφι- 
πομένην δὲ ὄϑιπερ αἵ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάϑαρτον 
καὶ τι πεποιηκυϊαν τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων ἡμ- 
μένην, 1) ἄλλα ἄττα τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ τούτων 
ἀδελφά τὲ καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντα, 
ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τὲ καὶ ὑπεκτρέπεται, καὶ 
οὔτε Εὐμενῆ σος οὔτε ἡγεμὼν ἐϑέλει γγέβαϑαι - αὖ- 

τὴ δὲ πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν δὴ 
τινες χρόνοι γένωνται" ὧν ἐξελθόντων, ὑπ ἀνάγκης 

φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ ποέπουσαν οἴκησιν. ἢ δὲ 
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καϑαρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξ ἐλθοῦσα, καὶ 

ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων ϑεῶν τυχοῦσα, ᾧχησε τὸν 

αὐτῇ δκάστη τόπον προρήκοντα. Εἰσὶ δὲ πολλοὶ 

καὶ ϑαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι" καὶ αὐτὴ, οὔτε οἵα 

οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωϑότων λέ- 

γευν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. Καὶ ὃ ἸμωΝ 

ας, «Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώχρατες ; περὺ 

γάρ τοι τῆς γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα" οὐ 

«μέντοι ταῦτα ἅ σὲ πείϑει" ἡδέως ὁ ἂν οὖν ἀκούσαι- 

μι. ᾿Ἰλλὰ μέντοι, ὦ ὦ Σιμμία, οὐχ ἢ Τλαύκου τέχνη 

γὲ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἃ γὶ ἐστίν" ᾿ ὡς μὲν- 

τοῦ ἀληϑὴ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἢ κατὰ τ 

Τλαύκου τέχνην. καὶ ἅμα μὲν ἐγώ ἴσως οὐδ᾽ 

οἷός τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μου 

δοκεῖ ὁ ἐμὸς, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ 

ἐξαρκεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν πέπειομαν 

εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς, οὐδέν μὲ κωλύει λέ- 

γειν. ᾿4λλ, ἔφη ὃ Σιμμίας, καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. 

πέπεισμαι τοίνυν, 1) δ᾽ ὃς, ἐγώ, ὡς πρῶτον μέν, εἰ 

ἔστι» ὃν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περίφερ ὴς οὖσα, μηδὲν αὖ- 

τῇ δεῖν μὴτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ 1 πεσεῖν, μὴτε ἄλλης 

ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης" ἀλλὰ ἱκανὴν τ, εἶναν 

αὐτὴν ἴσγειν τὴν ὁμοιύτητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ 

ἑαυτῷ πάντη, καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσοῤῥοπίαν. 

ἰσόῤῥοπον ἶὼ σιρᾶγμα, ὁμοίου τιγὸς ἐν μέσῳ τε- 

ϑέν, οὐχ ἕξει μάλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλιϑῆὴ- 

γαι" ὁμοίως δ᾽ ἔχον, ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μὲν δή, 

ἡ δ᾽ ὃς, τοῦτο πέπεισμαι. Καὶ ὀρϑῶς γε, ἔφη ὃ 
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“ιμμίας,. "Ετι τοίνυν, φῆ, πάμμεγα τι εἶναι αὐὖ- Υ̓͂ ἈΠ ΝΟ " 5 -ὦ Ἁ τ ς " τῷ 
Τὸ" καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Πρακλείων στηλῶν δ ν " ᾽ - χ , « ἜΡΙΣ 
ἀπὸ Φάσιδος ἐν μικρῷ τινὲ μορίῳ, ὥςπερ ἃ; οὲ Γ 

21 
Ν τέλμα μυφμηκὸὺς ἢ βατράχους, περὶ τὴν ϑάλατταν 5 -Ὁ- 

2 21 
ΡῈ 

οἰκουντίχς, χαὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοὶς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν, εἶγαι γὲὺρ παντοχὴ σερὲ τὴν γὴν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὸς ἰδέας γδ τὰ μενεην Δ ΡΣ Ὡς , εἴ 5 
ταν τὰ μεγεϑη" εἰς ἃ το ἐῤυυηκεθοι τὸ, τὲ ὕδωρ ΣῪ , ς Υ͂ 

ἐκ ΒΕ.) 
χ . "-"-᾽ 

καὶ τὴν ὀμίχλην, καὶ τὸν ἀέρα αὐτὴν δὲ τὴν γὴν ζὥ ι ΒῚ « μ᾿ - Ὁ 9 - ) τ Π 
καϑαρὰν ἐν παϑαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπέρ ΕῚ ᾿ 27 ει τ 54 2 « ᾿Ὶ 
ἔστι τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰϑέρα ὀνομάζειν τοὺς πολ- - 

-ὉΨ 3 ᾿ τ Ν 
λοὺς τῶν σερὶ τιὶὶ τοιαῦτα εἰωθύτων λέγειν" οὗ δὴ - ᾿ 

δεν-ν-ν 3 ᾽ »" 
ὑποστάϑμην ταῦτα εἶναι, καὶ ξυῤῥειν ἀεὶ εἰὸ τῷ κοὶ- « - “ἃ »Ὗ΄7΄ ΕΥ̓ ο ὅ 

- λα τῆς γῆς. ἡμὰς οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις ϑ᾽εω 
, 2) “- »ο 

αὐτὴς λεληϑέναι, καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἱ- » «! )ι ; 
’ -Ὁ-- 

κε)})" αὠςπὲερ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυϑμένε τοῦ πε-᾿ λάγους οἰκῶν, οἷἵοιτό τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰχεῖν, καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον χαὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, τὴν ϑάλαττον ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, δια δὲ βοαδυτῆτά τε καὶ ἀσθένειαν, μηδεπώποτε ἐπὶ τιὶ ἄκρα τῆς ϑαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς ϑαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, ὅσῳ καϑαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ξω- θακότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπογϑέναι. οἰκοῦντας γάρ ἕν τινι κοίλῳ τῆς γζῆς, οἴεσθαι ἐπώ.- γὼ αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὸ τούτου, οὐρανοῦ ὄντος, τὰ ἄστρα χωροῦντα" τὸ 
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δὲ εἶναι ταὐτόν, ὑπὲὶ ἀσϑενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ 

οἵους τε εἶναι ἡμᾶς διεξελϑεῖν ἐπ ἔσχατον τὸν ἀέρα. 

ἐπεὶ, εἴ τις αὐτοῦ ἐπ ἄκρα ἔλϑοι, ἢ πτηνὸς γενόμε- 
γος ἀνάπτοιτο, κατιδεῖν ἂν ἀνακύψαντα, ὥςπερ ἐνθάδε 
οὗ ἐκ τῆς ϑαλάττης ἰγϑύες ἀνακύπτοντες δρῶσι τὰ 
ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὼ ἐκεῖ κατιδεῖν" καί, εἰ 

ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνασχέσϑαι ϑεωροῦσα, γνῶγαι ἂν 
ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὃ ἀληϑινὸς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀλη- 

ϑινὸν φῶς καὶ ἢ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἣδε μὲν γὰρ ἡ 
γὴ καὶ οὗ λέϑοι, καὶ ὅπας ὃ τόπος ὃ ἐνθάδε, διε- 

φϑαρμένα ἐστὲ καὶ καταβεβοωμένα, ὥςπερ τὰ ἐν τῇ 
ϑαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἅλμης" καὶ οὔτε φύεται ἄξιον λό- 
γου οὐδὲν ἐν τῇ ϑαλάττῃ, οἵτε τέλειον, ὡς ὅπος 
εἰπεῖν, οὐδὲν ἐστι. σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος, καὶ 

πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροϊ εἰσιν, ὅπου ἂν καὶ 

ἢ γῆ ἢ καὶ πρὸς τὸ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη ἐρίνεσϑα! 

οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν παρ ἡμῖν 
πολὺ ἂν ἔτι πλέον οὐ διαφέρειν. εἰ γὰρ εἰ καὶ 
μῦθον ἌΤΗΝ καλὸν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ ΣΙ “κα, Οἷιχ 

τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. .4λ- 
λὰ μήν, ἔφη ὃ Σιμμίας, ὦ «Σώκρατες, ἡμεῖς γετούτου 
τοῦ μύϑου ἡδέως ὁ ἂν ἀκούσαιμεν. 11Χ, “Ἀέγεται: τοί- 
νυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη ἢ γῆ 
αὐτὴ ἰδεῖν, εἰ τις ἀἄγωϑεν Θϑεῶτο, ὥςπερ αἵ 

᾿᾿δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποιπέλη, χφώμασι διειλημ- 
μένη " ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χϑώματα ὥςπερ δεώ- 
γματα, οἷς δὴ οἵ γφαφεῖς καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἰναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ 
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λαμπροτέρων καὶ καϑαρωτέρων ἡ τοὗτων. τὴν μὲν 
᾿ ς -οῇ “" ᾿ ͵ 3 γοὺρ ἁλουργὴ εἶναι καὶ ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν 

ν -ἷὉ . (6 ΡλῚ 

δὲ χρυσοειδὴ" τὴν δὲ ὁση λευκή, γύψου ἢ χιόνος 
) - Ἷ Γ λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων ξυγκειμέ- 

γὴν ὡςαύτως, καὶ ἕτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα 

ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὶ κοῖλα 
5». .». «; Π ’ , 

αὐτῆς, ὑδατός τε καὶ ἀέρος ἔμπλεα ὄντα, χρώματός 
5 ἢ Π ) - - 27 τὸ εἶδος παρέχεσθαι, στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων 

͵ “ο“ ΕΥ . χρωμάτων ποικιλίᾳ." ὥςτε ἕν τι αὐτῆς εἶδος ξυνεχὲς 
ποιχίλον φαντάξ ἕεσϑαι. ἐν δὲ ταὐτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ 

, 

ἀνὰ λόγον τιὶ φυόμενα φύεσϑαι, δέ ἐνδρα τε καὶ ἀν»- 
θη, καὶ τοὺς καρποὺς" καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡςαύτως καὶ 

᾿ τοὺς λίϑους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τὴν τελειότη- 
τα καὶ τὴν διαφάνειαν, καὶ τὰ χρώματα καλλίω" ὧν 
καὶ τὰ ἐνθάδε λιϑίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα 

δ. 

μόρια, σάρδιά τὲ καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους, 
“ Ὁ - 1 « 2 

καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν 0, τι οὐ τοι- 
-ἷὟ΄ Ἕ ͵ 2 ᾿ 

οῦτον εἶναι, καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἰτιον 
τῇ εἰ 2 “ 

τοὑτου εἰναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἵ λίϑοι καϑαροΐ εἰσι, καὶ 
9 ͵ 3. " [“] ε 

οὐ κατεδηδεσμένοι, οὐδὲ διεφϑαρμένοι, ὠςπερ οὗ 
2 ῶΩ 7 Γ- ἢ ῇ »» Ἄν} τὶ τὰ ἀῦ ἕω 
ἐνθάδε, ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ὅλμης, καὶ ὑπὸ τῶν δεῦρο 
ΝΣ ὅν εν ΧΟΡ τι Ὗ οὖ ΝΠ ἾΝΙ . ἐμ 5) 
ξυνερῥυηκότων, α καὶ λίϑοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις 
“, Ἂ ΄- ᾽ 

ζώοις τὲ καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ γόσους παρέχει. 
τὴν δὲ γῆν αὐτὴν πεκοῦβῆσθιι τοὗτοις τὲ ἅπασι, 
καὶ ἔτι χρυσῷ τὲ χαὶ ἀργύρῳ, καὶ τοὶς ὄλλοις αὖ 

τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὸ πεφυκέναι, ὄντα 
πολλὰ πλήϑει καὶ μεγάλα, καὶ πανταχοῦ τῆς γῆς" 
«.; 2 Ἢ 5 - ΜΝ ᾿ 3 -ο-ὦ 

ὥςτε αὐτὴν δεῖν εἰναι ϑέαμα εὐδαιμόνων ϑεατῶν. 
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ζῶα δ᾽ ἐπὶ αὐτῆς εἶναι ἄλλα τε πολλὺ καὶ ἀνθρώ- 
πους, τοὺς μὲν ἐν μεσογείᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ 
περὶ τὸν ἀέρα, ὥςπερ ἡμεῖς περὶ τὴν ϑάλατταν" τοὺς 

δὲ ἐν νήσοις, ἃς περιῤῥεῖν τὸν ἀέρα, πρὸς τῇ ἡπεί- 
ρῳ οὔσας" καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ 
ἢ θάλαττά ἐστι πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο 

ἐκεῖ τὸν ἀέρα" ὃ δὲ ἡμῖν ἀήρ, τοῦτο ἐκείνοις τὸν αὐϑέ- 

ρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, " ὥς- 

τε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι, καὶ χρόνον τε ζὴν πολὺ 

σιλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τὴ αὐτῇ 
ἀποστάσει, ἥπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκε, καὶ αἷ- 
ϑὴρ ἀέρος, πρὸς καϑαρότητα. καὶ δὴ καὶ ϑεῶν 
ἄλση τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι" ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκὴ- 
τὰς ϑεοὺς εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἷ- 

σϑήσεις τῶν ϑεῶν, καὶ τοιαύτας ξυγουσίας 7... 

σϑαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς " καὶ τόν γε. ἥλιον καὶ σε- 

λήνην. καὶ ἄστρα ὁρᾶσϑαι ὑπ αὐτῶν οἵα τυγχάν δι ὄν- 
τα,καὶ τὴν ἄλλην Ὁ ΡΥΨΒΕΝΝ τοὑτων ἀκόλουϑον εἶναι. 
καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι, καὶ τὰ 
πὲρὶ τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγ- 
κοιλα αὐτῆς, κύκλῳ περὲὸ ὅλην, πολλούς" τοὺς μὲν 

βαϑυτέρους καὶ ἀναπεπταμένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡ- 
μεῖς οἰκοῦμεν" τοὺς δὲ βαϑυτέρους ὄντας, τὸ χά- 

σμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου. ἔστι 
δ᾽ οὕς καὶ βραχυτέρους τῷ βάϑει τοῦ ἐνθάδε εἶναι 

καὶ πλατυτέρους. τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γὴν εἰς 

ἀλλήλους συντετρῆσϑαΐ τε πολλαχῆ, καὶ κατὼ στε- 
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γότερχα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους ἔ ἔχειγ" ἢ πολὺ 
μὲν ᾿ ὁεὺν ἐξ ἐδέτρε εἰς ἀλλήλους, Ε εἰς πρατῆρας, καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγεϑη ὑπὸ τὴν γῆν, καὶ ϑερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν. στο-- λὺ δὲ πῦρ, καὶ πιρὺν μεγάλους ποτίμους, πολλοὺς δὲ ὑ ὑγφοῦ πηλοῦ, ; “αὶ καϑαρωτέρου καὶ ᾿βορβορωδε- στέρου" ὡς περ ὃν Σικελίᾳ οἱ. πρὸ τοῦ ῥύακος σηλοῦ ὅξοντες ποταμοὶ παὶ αὐτὸς ὃ ῥύαξ' ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσθαι, ὧν ἂν ἑχάστοις τύχῃ ἑκάστοτε ἢ περι θὐῥοὴ γιγνομένη: ταῦτα δὲ 
πάντα κινεῖν ἄνω καὶ χώτω ὡς περ αἰώραν τινὰ ἐνγ- οὖσαν ἐν τῇ γῇ. ἔστι δὲ ὁ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύ- σὺν τοιάνδε τινά" ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς ἀλ- λὼς τὲ μέγιστον τυγχάνει ὃν, καὶ διαμπερὲς τετρη- μένον δὲ ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, 
λέχων αὐτό, 

Τὴλε μώλ᾽, ἦχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἔστι, βέρεθϑροον, ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὺ τῶν ποι- ητῶν 1 ἄρταρον κεκλήκασιν, εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χά- 
σμὰ ξυρῥέουσί τε πάντες οἱ ποταμοί, καὶ ἐκ τούτου πάλιν πάντες ἑκφέουσι. 7ίγνονται δὲ ἕκαστοι τοι- 
οὗτοι, δι᾽ οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς βέωσιν. ἢ δ᾽ αἰτέα 
ἐστὶ τοῦ ἐχρεῖν τὸ ἐγτεῦϑεν χαὶ εἰςρεῖν πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυϑμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγφὸν 
τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ ἐὐμκέυοα, ἄνω χαὶ κάτω, 
καὶ ὃ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὲ αὐτὸ ταὐτὸν ποι- 
εῦ. ξυγέπεται : γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ὅπέκειγα τῆς γῆς ὁρμήσῃ, καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε. καὶ 
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γΥ ᾿ 5 « Ἃ 5 ΓῸ 

ὥςπερ τῶν ἀναπγεόντων ἀεὶ ἐχπγνεῖ τὲ καὶ ἀγαπνεῖ 
ῥέον. τὸ πγεῦμα, οὕτω χαὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ 
ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινοὺς τινας ἀνέμους καὶ ἀμηχά- 
γοὺς παρέχεται, καὶ εἰφιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν τε οὖν 

“οὺ΄ῦ [τ 3 κ 

ὁρμῆσαν ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδὼρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ 
᾿ ΩΣ Σ Ὁ ἣι Σ ἰχὺ ΑΥ̓͂ ᾿ 

κάτω καλούμενον, Τοῖθ' κατ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ 
τὴς γῆς: ὃ εἰςρεῖ τε κιαὺ “πληροῦ αὐτά, ὥςπερ οἵ ἐπαν- 

τλοῦντες" ὅταν τὲ αὖ ἐκεῖϑεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο 

δὲ ὁρμήση, τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖϑις' τὰ δὲ πλη- 
ρωϑέντα ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ 

Α ει 

εἰς τοὺς τόπους ἕκαστα ἀφικνούμενα, εἰς οὖς ἕκα- 

στὸος ὁδοποιεῖται, ϑαλάττας τε καὶ λίμνας καὶ πο- 
ταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ. ἐντεῦϑεν δὲ πάλιν δυό- 
μενα κατι τῆς γῆς, τὰ μὲν μακροτέρους τόπους πε- 

ριελϑόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυ- 

ἕρου Ἅλυν εἰς τὸν Τὰ » ἐμβάλλει" τὰ μὲ τέρους, πάλιν εἰς τὸ ἄρταρο ἐμβά εν" τιὶ μὲν 
Γ 2.Λ -Ὁ Ι] ι 

πολὺ κατωτέρω ἢ ὃπηντλεῖτο, τὸ δὲ ὀλίγον: πάντα 
δὲ ὑποκάτω εἰςρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταν- 

{τὶ Ὁ 2 Φ» 2 

τιχρὺ ἢ εἰςρεῖ ἐξέπεσεν, ἕνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέ- 
πὰ το ’ Π Π 2" 

θος᾽ ἔστι δὲ ἃ παντάπασι κύκλῳ περιελϑόντα, ἢ 
[4] ἴω , ᾿ - 

ἅπαξ ἢ καὶ πλεογιάκις περιελιχϑέντα περὶ τὴν γῆν, 

ὥςπερ οἵ ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καϑέντα, 

κὐλὴν ἐμβάλλει" δυνατὸν δ᾽ ἐστιν ἑκατέρωσε μέχρι 
- ᾿ ; ᾿ 2 ΕΥ Ἷ ᾿ 

τοῦ μέσου καϑιέναν, πέρα δ᾽ οὔ. ἄναντες γὰρ ἄμ- 
φοτέροις τοῖς ῥεύμασι τὸ ἑκατέρωϑεν γίγνεται μέ- 
ρος. ΧΙ. τὰ μὲν οὖν δὴ ἀλλα πολῆν τὲ καὶ μεγάλα" 

καὶ παντοδαπαὶ ῥεύματα ἐστι" τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα 
ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ 
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μὲν μέ )ιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ, ὃ χκα-᾿ 
λούμενος ᾿Ωκεανός ἐστι" τούτου δὲ καταντιχρὺ καὶ 
ἐναντίως ῥέων, Ἵχέρων" ὃς δι᾽ ἐρήμων τε τόπων ᾧὑεῖ 
ἄλλων, καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γὴν ῥέων, εἷς τὴν λίμνην 
ἀφικνεῖται τὴν “Ἱχερουσιάδα, οὗ αἵ τῶν τετελευτη- 
κότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται" καί τινὰς 
εἱμαρμένους χρύγους μείνασαι, αἵ μὲν μαχροτέρους, 

αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν 
ζώων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τοὑτων κατὰ μέ- 

σον» ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς 

τόπον μέγαν, πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λίμνην 
ποιεῖ μείζω τῆς παρ ἡμῖν ϑαλάττης, ζέουσαν ὕδα- 
τος καὶ πηλοῦ. ἐντεῦϑεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ ϑολερὸς 
καὶ πηλώδης" περιελιττόμεγος δὲ τῇ γῇ, ἀλλοσὲ τε 

ἀφικνεῖται, καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδος λί- 
μγνης, οὐ ξυμμιγνύμενος τῷ ὕδατι' περιελιχϑεὶς 

δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς, ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρ- 
τάρου. οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἔτι ἐπονομάξουσι Πύυρι- 

φλεγέϑοντα" οὗ καὶ οἵ ῥύακες ἀποσπάσματα ἄνα- 
φυσῶσιν, ὑπὴ ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δ᾽ αὖ 
καταντικρὺ ὃ τέταρτος ἐκπέπτει εἰς τόπον πρῶτον 
δειγόν τε καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, χρῶμα δὲ ἔχοντα 
ὅλον οἷον ὃ κυαγός" ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύγιον, 

καὶ τὴν λίμνην ποιεῖ ὃ ποταμὸς ἐμβάλλων, Στύγα. 
ὁ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦϑα, καὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν 
ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελιττόμενος χω- 

ρεὶ ἐναντίως τῷ Πυριφλεγέϑοντι, καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ 

᾿ἠχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ τού- 
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«; 3 Ἂ 59 Ἀ [2 
του ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κί κλῷ 

ι ) ’ 3 Υ Γ δ᾽ ’ 

περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον, ἐναντίως 
- 1 λ ἐθ 3 δὲ ἵ ΕΜ. ρέοε δ 

τῷ Π|υριφλεγέϑοντι. ὄνομα δὲ τοὑτῳ ἐστὲν, ὡς οὗ 
Γ ι «τ ᾿ ποιηταὶ φάσκουσι, Κωκυτός. 1, Χ1]. Τούτων δὲ οὕτω 

πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἵ τετελευτηκότες εἰς 
τὸ» τόπον οἱ ὁ δαίμων ἕκαστον κομέζει, πρῶτον μὲν 

ι [4 -Ὁ Ἁ τὸν Ὗ ’ 

διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως [καὶ δικαίως 
᾿Ὶ }Ἁ 

βιώσαντες, καὶ οἵ μή. καὶ οἵ μὲν ἂν δόξωσε μέσως 
ἣ 2 3 , 3 βεβιωκέναι, πορευϑέντες ἐπὶ τὸν Αχέροντα, ἀνα- 

ει 39 --ὕ 2 ΒῚ 

βάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφι- 
"»ο 3 τ 3 οὖ »“ 

κνοῦνταιν εἰς τὴν λίμνην" καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσέ τε, καὺ 
{ Υ͂ -“ 2 ῇ Υ καϑαιρόμεγνθι, τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας, 

3 -- 32 - 

ἀπολύονται, εὖ τίς τι ἠδίκησε, τῶν τὸ εὐεργεσιῶν 

τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος. οἱ δ᾽ ἂν 
32 , ; ᾿ ! »“Ὃ 

δόξωσι» ἀνιάτως ἔχειν, διὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἁμαρτη- 
Γ ον "ἢῬΘ Π ᾽Ὰ 

μάτων, ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας, ἡ φόνους 
ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειωγασμέγοι,, ἢ 

͵ ει , " ᾿ 

ἄλλα ὅσα τυγχάνει ὄντα τοιαῦτα, τούτους δὲ ἡ προς- 
- «γ᾿ 39 .« 3 

ἤκουσα μοῖρα ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅϑεν οὔ- 
Ἅ “ἢ Ε εἰ 232.»βΜ.͵χλν ἘΝ. ᾽ ἌΨΙ, ΠῚ 

ποτε ἐκβαίνουσιν " οὗ δ΄ ἂν τάσιμα μέν, μεγάλα δὲ 
, Ὁ γ ᾿ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι ἁμαρτήματα, οἵον πρὸς πατέ- 

}Ὰ μέλον ἘΠῚ 2 ἵνα ! , ΚΤ σὸς ἩΡΡΉΝῚ 

θὰ ἢ] μητέρα ὑπ ὀργῆς βίαιόν τὶ πράξαντες, καὶ 
’ 3 Ὁ ᾿ ΒΩ ᾿ -Ὁ Δι 15 

μετάμελον αὐτοῖς τὸν ἀλλον βίον βιῶσιν, ἡ ἀνδρο- 
’ Ι 

φόνον τοιούτῳ τινὲ ἄλλῳ τρόπῳ γένωνται, τούτους 
4 ) “- ΝῚ ΄:᾽ δ] 

δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν ἡ ἄρταρον ἀνάγκη, ἐμπεσόγ- 
τὰς δὲ αὐτούς, καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενομένους, ἐἔκ- 

- , ᾿ 9 

βάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόγους, κατὰ τὸν 
Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητραλοίας, και 



195 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ῬΟΙΙά, «. Β. ς. ἃ, 
ι τὰ τὸν Πυριφλεγέϑοντα. ἐπειδὲν δὲ φερόμενοι γέ- γῶνται κατὰ τὴν λέμνην τὴν ᾿Ἰχερουσιάδα, ἐνταῦϑα 

βοῶσί τε χαὶ καλοῦσιν, οἵ μέν, οὗς ἀπέκτειναν (Ὅν , ει ει 

δέ, οὖς υρρισὰν " καλέσαντες δ᾽ ἱκετεύουσι, καὶ ᾿ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δέ- 
ξασθαι. καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἀποβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν" εἰ δὲ μὴ, φέρονται αὖϑις ὡΘὴξ ᾿ γχν 

Ἃ "ὦν ᾿ 3 ᾿ εἰς τὸν Τἄρταρον, χαὶ ἐκεῖϑεν πάλιν εἰς τοὺς πο- [ - 
3 

Υ͂ ταμοὺς" καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ πρότερον παύον- ν , Ἁ 
᾿ ε ται, πρὸν ἂν. πείσωσιν οὗς ἠδίκησαν. αὕτη γὰρ ἡ 2 ς ᾿Ὶ -ο “ο“ὦ᾿ 7 “ο ΕἾ Π «ει ι 4φ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αυτοῖς ἑἐτύχϑη. οἱ δὲ δὴ ἂν τς 

ἘΝ τ γ᾿ δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, οὗτοί 
εἰσι» οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γὴ ἐλευϑε- 
ροὐμεγοίΐ τε καὶ ἀπαλλαττόμετγοι, ὥςπερ δεσμωτη- 

7 ΟῚ ι ᾿ ρίων, ἄγω δὲ εἰς τὴν καϑαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι, 
Ὁ οὖ 

3»ϑ »Ρ» Ὺκυ 3 καὶ ἐπὶ τῆς γῆς οἰκιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φι- Γ ς “οΣο«ΖἍ ῇ 2} 
ἈΦ, λοσοφίᾳ ἱκανῶς καϑηράμενοι, ἄγευ τε σωμάτων ζῶ- 

’ 3 »», 
5 ᾿ μ οὐ τοπαράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ εἷς οἰκή- ’ ΄ 

Ὡω Α 27 “Ρ σεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται" ἃς οὔτε θᾳ- 
“ ͵ διον δηλῶσαι, οὔτε ὃ χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. 

39 ι ι τῳ 
ἘῚ ΤΠ ΧΠ|. ᾿Δλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλ ὕϑαμεν, ὦ 

Ὁ [εὶ "] -Ὁ Γ 2 Σιμμία, πάντα ποιεῖν, ὥςτε ἀρετῆς καὶ φρογήσεοις ἐν - ’ Ἀδο λὸ ᾿ ᾿ 79. “(ἱ τς: τῷ βίῳ μετασχεῖν. καλὸν γὰρ τὸ ἀϑλον, καὶ ἡ λ Ἁ Γ 2 Ὁ .. Γ σις μεγάλη. τὸ μὲν οὖν ταῦτα δι σχυρίσασϑαι οὕ- 
ΒΩ ε ) " Υ͂ 2 Ι Ὁ 2» τῶς ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυϑα, οὐ πρεπει γοῦν ἔγονγ-- 

3 , ἡ ..2 59. τι ἀνδρί. ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ ἔστιν, ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα, 
ῖ ὶ ΄- 3 σιερὶ τὸς ψυχὸς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ 5 ε Ψ - Ν , ἀϑάνατόν γε ἢ ψυχὴ φαίνεται οῦσα, τοῦτο καὶ πρέ- 
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πειν ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι, οἰομένῳ 
οὕτως ἔχειν. καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος, καὶ χρὴ τὰ τοι- 
αὕτα ὥςπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ. διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πώ- 
λαι μηκύνω τὸν ὖϑον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἑ ἕνεκα ϑαῤ- 
δεῖν χρὴ περὶ τῇ αὑτοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅςτις ἐν τῷ 
βίῳ τὸς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ 
τοὺς κόσμους εἴασε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας, 

καὶ πλέον 'ϑάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάξεσθϑαι" τιὶὶς 
δὲ περὲ τὸ μανϑάνειν ἐσποὺδασὲ τε, καὶ κοσμήσας 
τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλιὶὰ τῷ αὐτῆς κόσμῳ, σω- 

φροοσὺύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευϑε- 
οἰᾳ καὶ ἀληϑείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς ἄδου 
πορείαν, ὡς πορευσόμενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ. 
“Ὑμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, καὶ 
οἵ ἄλλοι, εἰςαῦϑις ἔν τινι χρόνῳ ἕκαστοι πορεύσεσϑε" 

ἐμὲ δὲ νῦν δὴ καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ 
εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοὶ ὥρα τραπέσϑαι πρὸς 
τὸ λουτρόν. δοκεῖ γὰρ ἤδη βέλτιον εἶναι λουσάμενον 
πιεῖν τὸ φάρμακον, καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ 
παρέχειν νεχρὸν λούειν. ΤΕΧΙΥ͂, Ταῦτα δὴ εἰπόντος 
αὐτοῦ, ὃ Κρίτων, Εἶεν, ἔφη, ὦ Σώκρατες" τὶ δὲ 

τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιτέλλῃ, ἢ ἢ περὶ τὼν παίδων, ἢ περὶ 
ἄλλου του, ὃ, τι ἂν σοι ἀμ τὸ ἡμεῖς, ἐν χάριτι 

μάλιστα ποιοῖμεν; “περ ἀεὶ λέγω, ἕφη, ὦ Κρίτων' 
οὐδὲν καινότερον" ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι 
ὑμεῖς, καὶ ἐμοὲ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν 
χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὅμολο- 
γήσητε᾽ ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ᾿ἀμελῆτε, καὶ μὴ 

Ῥματ. ῬΠΆΕΟ, Ν 
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ϑέλητε, ὥςπερ κατ ἴχνη, κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα 
καὶ τιὲ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ, ζῇν, οὐδὲ ἐὰν πολ- 
λὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν 
πλὲὸν ποεήσετε. Ταῦτα μὲν τοίνυν προ ὑμησόμε; 
ϑα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν: ϑάπτωμεν δὲ τίνα σε τρό- 
πον; Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησθε" ἐάνπερ γε λά- 

βητέ με, καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. Τελάσας δὲ ὅμα 
ἡσυχῆ, καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας, εἶπεν, Οὐ σεεί- 

ϑω, ἔφη, ὦ ἀνδρες, Κρίτωνα, ὡς ἐγώ εἰμι οὗτος 
Σωχράτης ὃ νυνὶ διαλεγόμενος, καὶ διατάώττων ἕκα- 

στα τῶν λεγομένων" ἀλλ᾽ οἰεταί μὲ ἐκεῖνον εἶναι ὃν 
ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δὴ πῶς μὲ 
ϑάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πεποίη- 
μαι, ὡς ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν πα- 

ραμενῶ, ἀλλ᾿ οἰχήσομαν ἀπιὼν εἰς μακάρων δὴ τι- 
ψας εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 
παραμυϑούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. 
ἐγγυήσασϑε οὖν μὲ πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἔἐναν- 
τίαν ἐγγύην, ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἢ ἡγγιᾶ- 
το. οὗτος μὲν γὰρ ἡ μὴν παραμενεῖν, ὑμεῖς δὲ ἢ 
μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασϑε, ἐπειδὰν ἀποϑάνω, 
ἀλλὰ οἰχήσεσϑαι ἀπιόντα, ἵνα Ιίρέτων ῥᾷον φέρη, 
καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καόμενον ἢ κατορυτ- 
τόμενον, ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δεινὰ ἅττα πά- 
σχοντος, γεὴν λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, ὡς  προτέϑεται 
κοφιῦ. ἔκφερει, ἢ κατορύττει. εὖ χορ ἰσϑι, 

ἢ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριοτι Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς λέγειν, οὐ 

μόνο» εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, ἀλλὰ καὶ κακόν 
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τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχοῦς. ἀλλὰ θαῤῥεῖν τὲ χρὴ ̓  καὶ 

φάναι τοὐμὸν σῶμα ϑάπτειν, καὶ ϑάπτειν οὕτως, 

ὕπεως ἂν σοι φίλον 2)» καὶ μάλιστα ἡγῇ Ὁ δὲ 

γαι. ΟΧΎ, Τοῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνέοτατο εἰς οἴη): 
μά τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὃ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, 

ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. περι ἑμένομεν οὔν, πρὸς 
ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων, καὶ 
ἀγχοκοποὺῦγ »τες" τοτὲ δ᾽ αὐ πε οἱ τῆς ξυμφορᾶς διεξ- 

ἰόντες, ὁση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι, 
ὥςπερ πατρὸς στερηϑέντες, διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπει" 
τὰ βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο, καὶ ἠνέχϑη παρ᾽ 
αὐτὸν τὰ παιδία (δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ ἤσαν, 
εἷς δὲ μέγας), καὶ αὖ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, ἐκεί- 
γαις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχϑείς τε καὶ ἐπι- 
στείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μεν γυναϊκας" 'καὶ τὰ παι- 

δία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἢκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ 

ἢ» ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν᾽ χρόνον γὰρ πολὺν 

διέτριψεν ἔνδον. ἐλϑὼν δ᾽ ἐκαϑέζετο λελουμένος" 
καὶ οὐ πολλὰ ἄττα μετὰ ταῦτα διελέχϑη. καὶ ἧκεν 
ὁ τῶν Ἔνδεκα ὗ ὑπηρέτης" καὶ στὰς παρ᾿ αὐτόν, Ἶ 
“Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι γὲ σου ὑπερ ἂλ- 

λω» καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ κατα 
ρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγείλω πίνειν τὸ φὰρ- 
μακον, ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων" σὲ δ᾽ ἐγὼ 
καὶ ἄλλως ἐγνῶκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ 
πρᾳότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα, ὄντα τῶν πώποτε δεῦ- 
ρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ δει οὐκ ἐμοὶ 
χαλεπαΐγεις (γιγνώσκεις γάρ τοὺς αἰτίους) ἀλλὰ ἐκεΐ 

Ὁ Ε (Ά 
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γοις. νῦν οὖν, (οἶσθα γὰρ ἃ ἦλϑον ἀγγελῶν) χαϊρὲ 
τὲ καὶ πειρῶ ὡς ὅᾷοτα φέρειν τὰ ἀναγκυΐα " καὶ ἅμα 
δακρύσας, μεταστρεφόμενος ἀπήει. Καὶ ὃ Σωκρά- 
της, ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, Καὶ σὺ, ἔφη, χαῖρε, 
καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. Καὶ ἅμα πρὺς ἡμᾶς, 
ἱῆς ἀστεῖος, ἔφη, ὃ ἄνθρωπος" καὶ παρὰ πάντα 
μοι τὸν χρόνον προςῆει, καὶ διελέγετο ἐνίοτε, καὶ 
ἢν ἀνδρῶν λῷστος" καὶ νῦν ὡς γενναίοςς μὲ ἀποδα- 
κρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειϑώμεϑα αὐτῷ, 
καὶ ἐνεγκάτω τὶς τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπτοι" εἰ δὲ 
μὴ, ἀτ- ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ὁ Κρίτων, ᾿“λλ᾽ 

οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ 
τοὶς ὄρεσι, καὶ οὕπω δεδυκέναι" καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα 
καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν παρα γ))ελ- 

θῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντιὰς τε καὶ πιόντας εὖ μάλα, 

καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιϑυ- 

μοῦντες " ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου".. ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. 
Καὶ ὃ “Σωκράτης, Εἰκότως 7, ἔφη, ὦ Κρίτων, ἐκεῖ- 

νοΐ τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὖς σὺ λέγεις (οἴονται γὰρ κερ- 
δανεῖν ταῦτα ποιήσαντες) καὶ ἔγωγε εἰκότως ταῦτα 

οὐ ποιήσω. οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν, ὀλίγον ὕ- 
στερον πιών, ὄλλο γε ἢ γέλωτα ὑφλήσειν παρ᾽ ἐμ- 
αὐτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζὴν καὶ φειδόμενος, οὐδενὸς 
ἔτι ἐνόντος. ἀλλ ἴϑι, ἔφη, πείϑου, καὶ μὴ ἄλλως 
ποίει. ΟΕΧΎ. Καὶ ὃ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ 
πλησίον ἑστῶτι" καὶ ὁ παῖϊς ἐξελϑὼν καὶ εἰ αίο 

γον διατρίψας, ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ 
φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. ᾿Ιδὼν 
δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βὲλ 

Η 
Ἰὴ 
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Υ͂ μ Ἶ φ ωὔὉ τιστε, (σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων.) τὶ χρὴ ποιεῖν; 
Π) "ὃ ̓ Χλλ 2» » Π δ “Ὁ «! 2, ᾿ 

ὑδὲν ἀλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιϊέναι, ἕως (ω σου 
βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται" ἕπειτα κατακεῖσθαι" 

ς ο , 

καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει" καὶ ἅμα ὡρεξε τὴν κύ- 
ν κι ’ ᾿ ͵ εἰ 

λικὰ τῷ Σωχράτει. καὶ ὃς λαβών, καὶ μάλα ἵλεοις, 
ὦ ̓ Πχίκρατες, οὐδὲν τρέσας, οὐδὲ διαφϑείρας οὔτα 

τοὺ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἄλλ᾽ ὥςπερ εἰώ- 
ε ᾽ ϑει ταυρηδὸν ὑποβλέψας ἰοὺς τὸν ἄνγϑρωπον, Τί 

λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πόματος, πρὸς τὸ ἀπο- ) 5. 

σπεϊσαΐ τινι; ἕξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεϑα μέτριον εἶναι 
πιεῖν, ανϑάνω, ἢ δ᾽ ὃς. ἀλλ᾽ εὔχεσθαί γέ που 
τοῖς ϑεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρὴ, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐν- 

Π ΕῚ ΄“- 2 « Π [ΑἹ Ἁ λ») Α 2) 

ϑένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχο- 
ς .] .“- 

μαΐ τε, καὶ γένοιτο ταύτῃ. καὶ ἅμα εὐπτὺν ταῦτα, 
ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. 
καὶ ἡμῶν οἵ παἴλαΣ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε σαν 

κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν" ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά το 
3 ᾿ 3).42 ο 3 -ὉὋ ᾿ 

καὶ πεπωκότα, οὔκδτι. ἀλλ ἐμοῦ γε καὶ αὐτοῦ βίᾳ 
Ἃ 2 ΄ «; 

καὶ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάχρυα, ὡςτε ἐγκαλυψάμε- 
ΒῚ , 9 , νὰ “ 

γος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν" οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλ- 
λὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερη- 
μένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἕτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπει- 

᾿ 3 τ ᾿ Ψ γ ᾿ , 2 

δὴ οὐχ οἱός τ ἢν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. 
9 ᾿ » .»ν»ν 
᾿Μπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν γρόνῳ οὐδὲν 
ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυγησάμε- 
γος, κλαίων καὶ ἀγανακτῶν, οὐδένα ὅντινα οὐ κατέ- 
κλασε τῶν παρόντων, πλὴν γε αὐτοῦ Σωκράτους. 
ἐκεῖνος δὲ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ ϑαυμάσιοι. ἐγὼ 
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μέντοι οὖχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὸς γυναῖκας ἀπέ- 
πεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν" καὶ γὰρ ἀκή- 
κοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷν" ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τὲ 

ἄγετε, καὶ καρτερεῖτε. καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχὺν- 
ϑημέν τὸ καὶ ἐπέοχομεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελ- 
ϑών, ἐπειδή οἵ βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σχέλη, κοτε-" 
χλίϑη ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευσεν ὃ ἄνϑρωπος" 
χαὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὃ δοὺς τὸ φάφ- 
μαπον, διαλιπὼν χρύνον, ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ 
τὰ σκέλη , Ἀᾷπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα, 
ἤρετο εἰ αἰσϑάνοιτο: ὃ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ μετὰ 
τοῦτο αὖϑις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 
ἐπεδείκνυτο ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνύοιτο" καὶ αὐ- 
τὸς ἥπτετο , καὶ εἶπεν, ὅτι ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

γέ; γηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι 
αὐτοῦ ἣν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα" καὶ ἐκκαλυ- 
ψάμενος (ἐνεκεκάλυπτο γερ) εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφϑέγξατο " Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ “Ἰσχληπιῷ ὀφεί- 

λομὲν ἀλεκτρυόνα: ἀλλὰ ἀπόδοτε; καὶ μὴ ἀμελή- 
σητε. ᾿λλὰ ταῦτα ἔσται, ἔφη ὃ Ιρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα 
εἶ τι ἄλλο λέγεις. Γαῦτα ἐρομένου αὐτοῦ, οὐδὲν ἕτι 

ἀπεκρίνατο" ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπών, ἐκινήθη 
τε, καὶ ὁ ἄνϑρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν. καὶ ὃς τὰ ὄμ- 
ματα ἔστησεν" ἰδὼν δὲ ὃ Κρίτων ξυνέλαβε τὸ στόμα 
τε καὶ τοὺς ὀφϑαλμούς. ΕΧΥΉ. δε ἡ τελευτή, ὦ 
᾿Πχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς 

ἡμεῖς φαῖμεν ἂν, τῶν τότε ὧν ἐπειράϑημεν ἀρίστου, 
κα ἄλλως φρογιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 

ϑισσπιν ταταπσε ποτῷ» ο δρυτονο, τσ στοσωσ 
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δ, Δ, ὩΣ, 

ΔΗΜΟδΌΟΚΟΣ. 

“Σώκρατες, ἐδεόμην ἄττα σοι ἰδιολογήσασϑαι, 
σχολὴ κἀν ἢ ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τις μεγάλη, 

] ἀμ ἐμοῦ ἕνεκα ποίησαν σχολήν. ΣΏ. ᾿Αλλὰ καὶ 
2] [ , Ἃ « ο-Ὁ [« Ἃ 

ἀλλως τυγχάνω σχολάζων, καὶ δὴ σοῦ γΞ ἕνεκα καὶ 
πάνυ" ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει λέγειν, ἔξεστι. ΖΗ. Βούλει 
οὖν δεῦρο εἰς τὴν τοῦ Ζ]΄ὸς τοῦ ἐλευϑερίου στοὰν 

ἀὐλϑαῦν ἀποχωρήσωμεν; 5 Ω,; Ἑϊ δὸι δονεῦι ΠΥ: 
Ἴωμεν δή, ὠ “Σώκρατες. -- πάντα τὰ φυτὸὺ κινδυνεύει 

Ἃ ΟΝ Ὁ ο ῇ 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν καὶ τὰ ἐκ τὴς γῆς φυόμενα, 
 ,“.ὦ 2] ἣν 8 

ταὶ τὸ ζῶα, τὰ τὸ ἄλλα καὶ ἄνϑρωπος. καὶ γὰρ ἐν 
»ΣἢΞ.Φ ΝΜ εοω ς - - ὁ Τ᾿ Ἶ ε Ἢ 

τοῖς φυτοῖς ῥᾷστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, οὁσοι τὴν 
»οὋΟ ΦῸὋ»ο Ὶ ὖ ’ Υ͂ ᾿Ὶ τ 

γὴν γεωργοῦμεν, τὸ παρασκευάσασϑαι πάντα τὸ πρὸ 
Ὁ ι] Ἃ ᾿ Ὁ τ ι 

τοῦ φυτεύειν, καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαν" ἐπειδὰν δὲ τὸ 
ΩΣ. - [ χω ’ τες ἴ Ἃ 

φυτευϑὲν βιῷ, μετὰ τοῦτο ϑεραπεία τοὺ φὗντος καὶ 
ι Ἁ ᾿ χ ’ ’ [7] ᾿Α 

σολλὴ καὶ χαλεπὴ καὶ δύςκολος γίγνεται" οὕτω δὲ 

ἔγειν ἔοικε καὶ τὸ περὶ τῶν ἀἄἀνϑρώπων. ἀπὸ τῶν 
ἐμαυτοῦ; ἐγὼ πραγμάτων τεχμαέρομαι καὶ εἰς τοὶ ἀλ- 

[4 ἈΤΕ ᾿ 

λα. καὶ γὼὺρ ἐμοὶ ἡ τοῦ υἱέος τουτουὶ εἴτε φυτείαν 
͵ εἴ. Ὁ 3 2 ε 

εἴτε παιδοποιΐίαν δεῖ αὐτὴν ὀνομάζειν, πάντων ὁῴ- 

ῳ 
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στὴ γέγονεν" ἢ δὲ τροφὴ δῥςκολός τε καὶ ἀεὶ ἐν φό- 
βῳ περὶ αὐτοῦ δεδιότι. τὼ μὲν οὖν ἄλλα, πολλὰ ἂν 
εἴη ΡΝ ἢ “ἢ δὲ νῦν παροῦσα ἐπιϑυμία τούτῳ πάνυ 
με φο )βεῖ. ἔστι μὲν γὰρ οὐκ ἀγεννής, σφαλερὰ δέ. 
ἐπιϑυμεῖ γὰρ δὴ οὗτος ἡμῖν, ὦ “Σώκρατες, ὡς φῆσι, 
σοφὺς γενέσϑαι. δοκεῖ γάρ μοι, τῶν ἡλικιωτῶν τινὲς 

αὐτοῦ καὶ δημοτῶν εἰς τὸ ἄστυ καταβαίνοντες, λό- 
γους τινὲς ἀπομνημογεύοντες, διαταράττουσιν αὐτόν" 

οὺς ἐζήλωκε, καὶ πάλαι μοι πράγματα παρέχει, ἀξιῶν 
ἐπιμελὴ ϑῆναί με ἑαυτοῦ, καὶ χρήματα τελέσαι τινὶ 
τῶν σοφιστῶν, ὅςτις αὐτὸν σοφὸν ποιήσει. ἐμοὶ δὲ 
τῶν μὲν χρημάτων καὶ ἔλαττον μέλει, ἡγοῦμαι δὲτοῦ- 
τον οὐκ εἰς σμικρὸν κίνδυνον ἱέναι οἵ σπεύδει. τέως 
μὲν οὖν αὐτὸν κατεῖχον παραμυϑούμενος" ἐπειδὴ δὲ 
οὐκέτι οἷός τέ εἶμι, ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πεῖϑε- 
σϑαι αὐτῷ, ἵνα μὴ πολλάκις ὁ ἄνευ ἐμοὺ ξυγγεγόμεν ὃς 

τῳ διαφϑαρῇ. γῦν οὖν ἤκω ἐπὶ αὐτὶ ταῦτα, ἵνα τῳ 
τούτων τῶν σοφιστῶν δοκούντων εἶναι ξυστήσω του- 
τονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰς καλὸν παρεφάνης, ᾧ ἂν ἐγὼ 
μάλιστα ἐβουλόμην, περὶ τῶν τοιούτων μέλλων πρά- 
ἕξειν, ξυμβουλεύσασϑαι. ἀλλ᾽ εἴ τι ἔχεις ξυμβοι υλεὺ- 

εἰν, ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀκήκοας, ἔξεστί τε καὶ χοὴ. 11. ΣΩ. 

"«λλὰ μὲν δή, ὦ “ημόδοκε, καὶ «ὐέχεταί γε ξυμβου- 
λὴ ἱερὸν χρῆμα εἰναι. ὅπερ οὖν καὶ ἄλλη ἡπεοὺν 

ἐστὶν ἱερά, καὶ αὐτὴ ἂν εἴη περὶ ἧς σὺ νῦν ξυμβθου- 
λεύῃ. οὐ γάρ ἐστι περὶ ὅτου ϑειοτέρου ἂν ἄνϑρω- 
πος βουλε ὑσαιτο, 1) περὶ παιδείας καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν 
αὑτοῦ οἰκείων. πρῶτον μὲν οὖν ἐγώ τε καὶ σὺ ξυγο- 



ὝΡΕΡΗΝ ΤΊΒΑΟΕ 8. “01 
γ᾽ Ρ 5.» ω Ὑ Ἃ ξ᾽ μολογήσωμεν, τί ποτε οἰύμεϑα τοῦτο εἶναι περὶ οὐ 

.- 2) ᾿ Ἁ Υ͂ 

βουλευόμεξ α' μὴ γὰρ πολλάκις ἐγὼ μὲν ἄλλο τι 
3 Π ς« , ΠῚ ΡΥ“ ς 2] συνε 

αὐτὸ ὑπολαμβάνω, σὺ δὲ ἀλλο, κάπεια πόῤῥω που 
τῆς ξυνουσίας αἰσϑώμεθϑα γελοῖον ὄντες, ἐγώ τε ὅ 
: 9 ἌΣ Β Ν τὺ Σ 2. ι ως 

ξυμβουλεύων καὶ σὺ ὁ ξυμβουλευόμενος, μηδὲν τῶν 
αὐτῶν ἡγούμενοι. 211. ᾿λλά μοι δοκεῖς ὀρϑῶς λέ- 
7ειν, ὦ “Σώκρατες, καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτω. Σ.Ω. Καὶ 

λέγω γε ὀρθῶς, οὐ μέντοι παντάπασί ἢ σμικρὸν 
γάρ τι  μετατίϑεμαι. ἐνγοῶ γὰρ μὴ καὶ ὃ ΕΟ ΘΙ 
σχος οὗτος οὐ τούτου ἐπιϑ ὑμῇ, οὗ ἡμεῖς αὐτὸν οἱό- 
μεϑα ἐπιϑυμεῖν, ἀλλ᾿ ἑτέρου" εἶτ᾽ αὖ ἡμεῖς ἔτι 

Ψ , .» 

ἀτοπώτεροι ὧμεν περὶ ἄλλου του βουλ εὐόμενοι. ὁρ- 
᾿ 

ϑότατον οὖ» μοι δοκεῖ εἶναι ἀπ αὐτοῦ τούτου ἄρ- 
ἀνα διαπυνϑανομέγους ὃ, τι καὶ ἔστιν οὗ ἐπι- 

« ᾽ π᾿ 

ϑυμεῖ. 241. Κινδυνεύει γοῦν οὐτω βέλτιστον εἶναι 
«.« ; ἣ - “ ᾿3 τ ἢ ᾿ συ 

ὡς σὺ λέγεις. ΠΠ1. ΣΩ. Εἰπὲ δή μοι, τὶ καλὸν ὄνομα τῷ 

γεαγέσχῳ; τί αὐτὸν προοςαγορεύομεν; “1. Θεάγης 
ὄνομα τούτῳ, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Καλόν γε, ὦ Ζίη- 
μόδοπε, τῷ υἱεῖ τὸ ὄνομα ἔϑου καὶ ἱεροπρεπὲές" εἰπὲ 

ψ ἕο εῚ ΄ »Σ᾿Θ}Ο ᾿Ὶ ν᾽ Π 

δὴ ἡμῖν, ὦ Θεργες, ρον φῃς σοφὺς. γεγεσϑαι, 

καὶ ἀξιοῖς σοῦ τὸν πατέρα τόνδε ἐξ Ξευρεῖν ἀνδρός τι- 
γος ξυγουσίαν τοιούτου ὅςτις σε σοφὸν ποιήσει; . 

ΘΠ. Ναί, 5. “Ζοφοὺς δὲ καλεῖς πότερον. τοὺς ἐπι- 

στήμονας, περὶ ὅτου ἂν ἐπιστήμον ες ὦσιν, ἢ τοὺς μή; 
ΘΕ. Τοὺς ς ἐπιστήμονας ἔγωγε. ΣΏ,. Ἡξοῦν; οὐκ 
ἐδιδάξατό σὲ ὃ πατὴρ καὶ ἐπαίδευσεν ἅπερ ϑάδε 

δι 3. : «ς “ -»Ὃ-ἢ’7ὦ γ Ων" 

οὗ ἄλλοι παιδεύονται, οὗ τῶν καλῶν καγαϑῶν πα- 
᾿ ςω τ ῃ Ν " ᾿ 4 

τέρω; υἱεῖς; οἷον γράμματα τε καὶ κιϑαρίζειν, καὶ 



μὲ ἐν ΡΙΑΤΟΝΙΘ δι Ρ. 185 8. Ῥ. ε, 

παλαίειν, καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; ΘῈ. Ἐμέ 78: 

ΣΩ. Ἔτι οὖν οἴει τινὸς ἐπιστήμης ὙΠ ΤᾺ ἧς 

προρήκει ὑπὲρ σοῦ τὸν πατέρα μὴ  ρμΝ ΘΕ. 
'Ἔγωχγε. ΣΗ͂Σ, Ὑις ἐστιν αὕτη ἣν εἰπὲ καὶ ἡμῖν, ἵνα σου 

γαρισώμεϑα. ΘΕ. Οἷδε καὶ οὗτος, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ 

τὰν: ἐγὼ αὐτῷ εἴρηκα ἀλλὰ ταῦτα ΝΕ ὐτήδεὶ 
πρὸς σὲ λέγει, ὡς δὴ οὐκ εἰδὼς οὗ ἐγὼ ἐπιϑυμῶ. 
τοιαῦτα γὉ δτὺ Ἀαὺ ἕτερα καὶ πρὸς ἐμὲ μάχεταί τξ, 

καὶ οὔκ ἐθέλει μὲ οὐδενὶ ξυστῆσοι. Σ.Ώ. «4λλὰ τὸ 
μὲν ἕμπροσϑὲν σοι ἦν πρὸς τοῦτον ῥηθέντα, ὥςπερ 
2) [ 5 ω- τ ᾽ ᾿ 

ἄνευ μαρτύρων λεγόμενα" νῦν δὲ ἐμὲ ποίησαι μάρτυ- 
ρα, καὶ ἐναντέον ἐμοῦ κάτειτε, τίς ἐστιν αὕτη ἡ σοφέα 
ἧς ἐπιϑ ΠΟ φέρε γάρ, εἰ ἐπεϑύμεις ταὑτης ᾿ οἱ 
νϑρωποι τὰ πλοῖα κυβερνῶοι, καὶ ἐγώ δὲ δε ΧΟΡῸΣ 
ἐρωτῶν" ὦ Θέογες, τίνος ἐνδεὴς ὧν σοφίας μὲμ φῇ 

10) πατρὶ ὅτι οὐκ ὀϑέλει σὲ ξυνιστάναι παρ᾽ ᾧ ἂν σὺ 
.« 

τ 

σοφὸς γένοιο; τί ἂν μοι ἀπεκρίνω; τίγα τούτην αὖ- 
τὴν εἶναι; ἄρα οὗ κὐβερνήτι ΧΡ; ΒΒ. δή. 2 .Ψ 

Γι δὲ πιϑ, υμῶν ταύτην δὲ συφίαν εἶναι ἀρ κῶ ἣ 
τὰ ἅρματα ὙΠ ΟΣ εἶτ᾽ ἐὶ ΕΒ οὐ τῷ πατρί, ἐμοῦ" 

αὖ ἐρωρῶ γτὸς ᾿ ἐστιν αὕτη ἡ ἣ ] σοφία, τίνα ἂν ἀἅπε- 

κρίνω αὐτὴν εἶναι; ἀρ οὐχὶ ἡνιοχικὴν; ΘΕ. ναί. 

ΣΏ. Ἧς δὲ δὴ νῦν τῦ γχάνεις ἐπιϑυμῶν, πότερον 

ἀνώνυμός τίς ἐστιν, ἢ ἕχεὶ ὄνομα; ; ΘῈ: Οἷμαι ὃ ξ) ὡ- 
γὲ ἔχειν. ἸΝ, ΣΙ. Πότερον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσθα, ὁ 

μέντοι τόγε ὄνομα; ἢ καὶ τὸ ὄνομα; ΘΕ. Καὶ τὸ 
ΣΩ. πὶ οὖν ἐστιν, εἰπέ. ΘΙ. 1 δὲ ὕνομα ὃ ἕξ, 

ιν 2» δι 5 

Σώκρατες, αὐτῇ ὄνομά τις φαΐη ἂν εἶναι, 
ἕγα ἢ 

]ἡ.α Ε 

αλλο ΕῚ ω - 

Φ 

-.---- --. 

Ἱ 
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ἄλλ ἢ σοφίαν; ΣΙΏ. Οὐκοῦν καὶ ἢ ἡνιογχία σοφία 
ἐστίν; ἢ ἀμαϑέα δοκεῖ σου εἶναι; ΘῈ. Οὐκ ἔμοιγε. 
12. ᾿Αλλὰ σοφία; ΘΕ. Ιναΐ. Σ,Ω. ἽΠι τἐχρώμεϑα; 
οὐχ ἢ ἵππων ἐπιστάμεϑα ζεύγους ἄρχειν; ΘΕ. Ἱναΐ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἡ κυβερνητικὴ σοφία ἐστίν; ΘΗ. 

ἜἜμοιγε δοκᾶ. ΣΏ. ᾿1ρ᾽ οὐκ αὐτὴ ἢ 7 πλοίων ἐπι- 

στώμεϑα ἄρχειν; ΘΕ. Αὕτη μὲν οὖν, Ὥς δὲ 
δὴ σὺ ἐπιϑυμεῖς, ἢ σοφίω τίς ἐστι», ῃ τίνος ἐπιστά- 
μεϑα ἄρχειν; ΘΙ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἣ τῶν ἀνϑρώ- 
πω». ΣΦ). Μῶν ἧ τῶν Ἐμμνοντῶνς ΘΙ. Οὐ δῆτα. 

ΑΝ Ἴατ τάρυ γὰρ αὕτη ἐστίν" ἢ γάρ; ΘΗ. ἹΝαί. 

Ω. ᾿Αλλ ἢ τῶν ἀδόντων ΝΣ ἐκ ον ἐν τοῖς χοροῖς 
ΔΕ ΘΕ. οὔ“ ΣΙ. οΜουσικὴ γὰρ αὕτη 78 ΘΕ. 
Πάνυ 7ὲ. ΣΩ. “4λλ᾽ ἢ τῶν γυμναζομέγων ἐπιστά- 
μεϑα ἄρχειν; ΘΕ. Οὐ. 2... Τυμναστιδη γὰρ αὕτη 

γέ, ΘΙ. Ἰναέ. ΠΣ). 4}. ἢ τῶν τί ποιούντων; --- 

προϑυμοῦ εἰπεῖν, ὥςπερ ἐγώ σοι τὰ ἔμπροσϑεν. ΘΕ. 

ἵπι τῶν ἐν πῇ πόλει, ἕμοι γε ᾿  Σ  ν 
τῇ πόλξι εἰσὶ καὶ οἵ κάμνοντες; ΘΕ. ΙΝαΐ" ἄλλ᾽ οὐ 
τούτων λόγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῇ 
πόλει. " Σ. Ἄρα γε μανϑάνω ἣν λέγεις τέχνη»" 
δοκεῖς γἀρ μου λέγειν οὐχ ἧ τῶν ϑεριζόντων ἐπιστά- 

μεϑα ἄρχειν, καὶ τῶν τρυγώντῶν, καὶ τῶν φυτευόν- 
των, καὶ σπειρόντων, καὶ ἀλοώντων" αὕτη μὲν γὰρ 

( Θυγεπῇ, ἢ τούτων ἄρχομεν. ἢ 769. ΘᾺ: ἼΝαι. 

ΖΣΩ, Οὐδὲ γε ἣ τῶν πριζόντων, καὶ τρυπώντων, καὶ 

ξεόγτων, καὶ τορνεθόντον ξυμπάντων ἐπιστάμεθα 

ἄρχειν, οὗ ταύτην λέγεις" αὕτη γὰρ οὗ τεκτονική; 
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ΘΕ. Ἰνγαί. ΣΩ. 34λλ: ἴσως ἣ τούτων τὲ πάντων καὶ 

αὐτῶν τῶν γεωργῶν, καὶ τῶν τεκτόνων, καὶ τῶν δη- 
μιουργῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ἰδιωτῶν, καὶ τῶν γυ- 
γαικῶὼν καὶ ἀνδρῶν, ταύτην ἴσως λέγεις τὴν σοφίαν; 

ΘΙ). Τὰ αὐτὴν πάλαι, ὦ «Σώκρατες, βούλομαι λέγειν. 
Υ. ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, ἀΐγισϑος, ὃ ὁ ̓ Ἱγαμέμνονα 

ἀποχτείνας ἐν ἄργεε, ἄρα τοὑτων ἤρχὲν ὧν σὺ λέ- 
γεις, τῶν τε δημιουργῶν καὶ ἰδιωτῶν, χαὶ ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν, ἘΜΉΡΑΩΝ ἢ) ἄλλων τινῶν; ΘΗ. Οὔκ' 
ἀλλὰ τούτων. Σ.Ώ. 1 δὲ δὴ; Πηλεὺς ὃ Αἰακοῦ ἐν 
Φϑίᾳ οὐ τῶν αὐτῶν τούτων ἢρχε; στ ς ΣΙ, 

Περίανδρον δὲ τὸν Κυψέλου ἄρχοντα ἐν Κορίνϑῳ 
ἢδη ἀκήκοας γενέσϑαι; ΘΕ. Ἔγωγε. Σ,Ώ. Οὐ τῶν 
αὐτῶν τούτων ἄρχοντα ἐν τῇ αὐτῇ πόλει; ΘΕ. 
ναί. ΣΏ. Τί δέ; ᾿Ιρχέλαον τὸν Περδίκκου, τὸν 

γεωστὲ ἄρχοντα ἐν ΠΠακεδονίᾳ, οὐ τῶν αὐτῶν ἡγῇ 
τούτων ἄρχειν; ΘΙ. Ἔγωγε. Σ,Ώ. Ἱππίαν δὲ τὸν 
Πεισιστράτου ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄρξαντα, τίνων οἴει 
ἄρξαι ̓  οὗ τούτων; ΘΗ. Πῶς γὰρ οἵ; ΣΙ, Εἰ ποὶξ 

ἂν οὖν το τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει φρὼξ τε καὶ Σιβὺλ- 

λα, καὶ ὁ ἡμεδαπὸς ἀμφίλυτος; ΘΕ. Τίνα) γὰρ ἀλ- 
λην, ὦ Σώκρατες, πλὴν γὲ χρησμῳδοί; ΞΙ͂Σ Ὃρ- 

ϑῶς λέγεις, ἀλλὰ καὶ τούὐςδε μοι οὕτω πειρῶ ἅπο- 

κοίνασϑοι, τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει “Ἱππίας καὶ Περίαν- 

δρος διὰ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν; ΘΕ. Οἶμαι μὲν τύραν- 
»οι. τί γὰρ ὥλλο; ΣΙ. Οὐχοῦν ὁςτις ἐπιϑυμεῖ τῶν 

ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ πόλει ξυμπάντων ἄρχειν, τῆς 
αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις ἐπιϑυμεὶ, τυραννικῆς, καὶ τὺ- 



Ἄ 
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ρανγος εἶναι; .. ΘΕ. Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκοῦν ταύτης 

ἐπιϑυμεῖν σὺ φής; ΘΕ. ᾿Βοικέ 7ξ, ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. 
στ Ὁ μιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιϑυμῶν πά- 
λαι ἐμέμφου τῷ πατρί, ὅτι σὲ οὐκ ἔπεμπεν εἰς [δὲ- 
δασκάλου) τυραννοδιδασκάλου τινός; καὶ σὺ, ὦ “η- 
μόδοκε, οὐκ αἰσχύνῃ, πάλαι εἰδὼς οὗ ἐπιϑυμεῖ οὗ- 
τος; καὶ ἔχων ὅϑι πέμψας αὐτὸν δημιουργὸν ἂν 
ἐποίησας τῆς σοφίας ἧς ἐπιϑυμεῖ, ἔπειτα φϑονεῖς 
τε αὐτῷ καὶ οὐκ ἐθέλεις πέμπειν; ἀλλὰ νῦν, δρᾷς, 

ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ κατείρηκέ σου, κοινῇ βουλευώ- 
μεϑα ἐγὼ τε καὶ σὺ ἔστιν οἵ ἂν αὐτὸν πέμποιμεν, 
καὶ διὰ τὴν τίνος ξυνουσίαν σοφὸς ἂν γένοιτο τὺ- 

ραννος; 4Η͂. ναὶ μὰ “4 ἰα, ὦ ᾿ “Σώχρατες, βουλευὼ- 

μεϑὰ δῆτα" ὡς δοκεῖ γὲ μοι βουλῆς δεῖν περὶ τοὺ- 
του οὐ φαύλης. ΥἹΙ. ΣΙ. Ἔασον, ὦ γαϑέ, διαπυϑύ- 
μεϑα αὐτοῦ πρῶτον ἱκανῶς. 41. Πυνθϑάνου δή. 
ΣΏ,. τί οὖν ἂν εἰ Εὐριπίδῃ τι προςχρησαίμεϑα, ὦ 

Θέαγες; Εὐριπίδης γάρ ποὺ φησι" “Συφοὶ τύραννοι 
τὸ)» σοφῶν ξυνουσίᾳ; εἰ οὖν ἔροιτό τις τὸν Εὔρι- 

πίδην" ὼ Εὐριπίδη, τῶν τί σοφῶν ξυνουσίᾳ φὴς 

σοφοὺς εἶναι τοὺς τυράννους; ὥς τερ ἂν εἰ εἰπόντα, 
“Σοφοὶ 7εὼρ γοὶ τῶν σοφῶν ξυλουσίᾳ, ἠρόμεϑα τῶν 
τί σοφῶν, τί ἂν ἡμῖν ἀπεκρίνατο; ἀρ ἂν ἄλλο τι ἢ 
τῶν τὰ γεωργικά; ΘΕ. Οὔκ, ΠΕ χοῦυτος 50). ΤΣ 
δέ; εἰ εἶπε, Σοφοὶ μάγειροι τῶν σοφῶν ξυνουσίιχ, εἰ 
ἠρόμεϑα τῶν τί σοφῶν, τί ἂν οἴει αὐτὸν ἀποκρίνα- 
σϑαι; οὐχ ὅτι τῶν μαγειρικῶν; ΘΝ γαῖ ΣΙ ὙὟἹΊ 
δ᾽, εἰ, Σοφοὶ παλαιοταὶ τῶν σοφῶν ξυγουσίᾳ, εἶπεν, 



0, ὦ ΡΙΑΤΟΝΙΘ δ ἀγρεάδεν, 

εἰ ἠρόμεϑα, τῶν τί σοφῶν, ἄρα οὐκ ἂν τῶν παλαΐειν, 
ἔφη; ΘΕ. ναί. ΣΩ. “πειδὴ δὲ εἶπε, “Σοφοὶ τύραν- 

γον τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ, ἡμῶν ἐρωτώντων, τί σο- 
φῶν λέγεις, ὦ Εὐριπίδη, τί ἂν φαΐη; ποῖα ἂν εἶναι 

ταῦτα; ΘΕ. ᾿Αλλὰ μὰ 4 οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε. ΣΩ. 

“Αλλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω; ΘΕ. Εἰ βούλει. ΣΩ. 

Ταῦτ᾽ ἔστιν ἅπερ ἕφη Ἀνακρέων τὴν Καλλικρήτην 
ἐπίστασϑαι" ἢ οὐκ οἶσϑα τὸ ζομα; ΘῈ. "Ἔχγωγε. 
δ ΤΙ οὖν; τοιαύτης τιγὸς χαὶ σὺ ξυγουσέας ἔσπι- 

συ μεῖς ἀνδρὸς ὅςτις τυ νι ὁμότεχνος ὧν Καλλι- 

ἈΡΉΤΗ τῇ την καὶ ἐπίσταται τυραννικά, ὥςπερ 

ἐκείνην ἔφη ὃ ποιητής; ἵνα καὶ σὺ ἡμῖν τύραννος 

γένῃ, καὶ τῇ πόλει; ΘΕ. Πάλαι, ὦ Σώκρατες, σκώ- 

πτεις, καὶ παίζεις πρός με. Σ.Ώ. Τί δέ; οὐ ταύτης 

φῇς τῆς σοφίας ἐπιϑυμεῖν, ἢ πάντων ἂν τῶν πολι- 
τῶν ἄρχοις; τοῦτο δὲ ποιῶν, ἄλλο τέ ἢ τύραννος ἂν 
εἴης; ΘΕ. Εὐξαίμην μὲν ἂν, οἶμαι, ἔγωγε τύραννος 

γενέσϑαι μάλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ μὴ, 
ὡς πλείστων" καὶ οὐ γ᾽ ἄν, οἶμαι, καὶ οἱ ἄλλοι πάν-- 
τὲς ἄνϑρωποι" ἕτι δὲ γε ἴσως μᾶλλον ϑεὸς γεγέσϑαι" 
ἀλλ᾽ οὐ τούτου ἕλεγον ἐπιϑυμεῖν. Ἔν δ λλα, Ἐξ δὲ 

ἐστί ποτὲ οὐ ἐπιϑυμεῖς; οὐ τῶν πολιτῶν φὴς ἄρ- 
χειν ἐπιϑυμεῖν; ΘΙ. Οὐ βέᾳ γε, οὐδ᾽ ὥςπερ οἱ τὺ-- 

ραννοι, ἀλλ ἑκόντων, ὥςπερ καὶ οὗ ἄλλοι ἐν τῇ πό- 

λει ἐλλόγιμοι ἄνδρες. Σς ᾿2ρά γε λέγεις, ὥςπερ 

Θεμιστοκλῆς, καὶ ποὺ ῆς, καὶ Καὶ μων, καὶ ὅσοι τὰ 
πολιτικοὶ δεινοὶ γεγόνασι; ΘΙ. ἹΝὴ Δία τούτους λέ- 

γω. Υ11. ΣΏ. 1 οὖν; εὐ τὰ ἱππικὰ ἐτὑγχανες ἐπιϑυ- 

΄ 
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μῶν σοφὸς γενέσϑ αὶ, ποιριὶ ἐ τίνας ἂν ἀφικόμενος φήϑης 
δεινὸς ἔσεσθαι ἱππεύς; Ἴ παρ ἄλλους τινιὶς Υὶ τοὺς 

ἱππικοὺς; ΘΕ. Μὰ Δ οὐκ ἔγωγε. ΣΩ. ᾿“λλὰ 

παρ αὐτοὺς αὖ τοὺς δεινοὺς ὄντας ταῦτα, καὶ οἷς 

εἰσί τὸ ἵπποι, καὶ χρῶνται ἑκάστοτε καὶ οἰκείοις καὶ 

ἀλλοτρίοις πολλοῖς; ΘΕ. 4ηλονότι. Σ,Ώ. 1ὲ δὲ; εἰ 

τὰ ἀκοντιστικὰ σοφὸς ἐβούλον γενέσθαι, οὗ παρὰ 
τοὺς ἀκοντιστικοὺς ᾧου ἂν ἐλϑὼν σοφὸς ἔσεσθαι, 

τούτους οἷς ἐστί τε ἀκόντια, καὶ πολλοὶς καὶ ἀλλο- 

τρίοις καὶ οἰκείοις ἑκάστοτε χρῶνται ἀκοντίοις; ΘΕ. 
Τμοιγε δοκεῖ. 1Σ.. “ἐγε δὴ μοι" ἐπεὶ δὲ δὴ τὰ πο- 
λιτιχκὰ βούλει σοφὸς γενέσθαι, οἴει παρ᾽ ἄλλους 

τινὸς ἀφικόμενος σοφὸς ἔσεσθαι, ἢ τοὺς πολιτικοὺς 
τοὑτους, τοὺς αὐτοὺς τε δεινοὺς ὄντας τὼ πολιτικά, 

καὶ χρωμένους ἑκάστοτε τῇ τε αὑτῶν πόλει͵ καὶ ἄλ- 
λαις πολλαῖς, καὶ “Ελληνίσι προςομιλοῦντας πόλεσι 

καὶ βαῤήύφοιο, ἢ δοκεῖς, ἄλλοις τισὶ ξυγχενόμενος 

σοφὸς ἔσεσθαι ταῦτα ἅπερ οὗτοι, ἀλλ οὐκ αὐτοῖς 

τούτοις; ΘΕ. ᾿Δκήκοα χάρ, ὦ Σώκρατες, οὕς σὲ 

φασι λέγειν τοὺς λόγους, ὅτι τούτων τῶν πολιτικῶν 

ἀνδρῶν οἱ υἱεῖς οὐδὲν βελτίους εἰαὶν ἢ) οἵ τῶν σκυτο- 
τόμων" καί μοι δοκεὶς ἀληθέστατα λὲ Ἴγειν, ἐξ ὧν 
ἐγὼ δύναμαι αἰσθέσθαι. ἀνόητος οὖν ἂν εἴην, εἰ 
οἰοίμην τινὰ τοὐτων ἐμοὶ μὲν ἂν παϑαδοῦναι τὴν 
αὑτοῦ σοφίων; τὸν δὲ υἱὸν τὸν αὑτοῦ ΤΠ ὠφελῆ ἣ- 
σαι, εἴ τι οἷός τ᾽ ἣν εἰς ταῦτα ὠφελεῖν ἄλλον ὄντι- 

γαοὺῦν ἀνϑρώπων. ὙΠ. Σ. Τί ἂν οὖν, ὦ βελτιστξ 
ἀνδρῶν » χφήσαιο αὐτῷ, εἴ οοι ἐπειδὴ γένοιτο υἱὸς 
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- ῇ ; ἀι Ἃ Π ᾿ » 35 

τοιαῦτα πράγματα παρέχοι, καὶ φαίη μὲν ἂν ἐπι- 
.-ο ΠῚ ᾽ ι 

ϑυμεῖν ἀγαϑὸς γενέσϑαιν ζωγράφος, καὶ μέμφοιτό 
- « δ ) " 3 

σοι τῷ πατρί, οὁτι οὐκ ἐϑέλεις ἀναλίσκειν εἰς αὐτὸν 
[ » Ε 2 ω Α ι Ἁ 

τούτων αὐτῶν ἕνεκα ἀργύριον, τοὺς δὲ δημιουργοὺς 
»-Ὁ [Π , ’ 2 4 

αὐτοῦ τοὑτου τοὺς ζωγράφους ἀτιμάζοι τε καὶ μὴ 
2 9. -Ὁ : 2 

βούλοιτο παρ αὐτῶν μανϑάνειν - ἢ τοὺς αὐλητάς, 
3 ΄ } ,. 

βουλόμενος αὐλητὴς γενέσθαι, 1) τοὺς κιϑαριστάς; 
3 2" 2 “ἹἍ ( -Ὁ- .« ἢ ͵ 

ἔχοις ἂν αὐτῷ 0, τι χρῷο, καὶ ὅποι πέμποις ἄλλοσε 
ἈΠ ἢ ΄ ͵ ἋἋ τ 2 

μὴ ἐθέλοντα παρὰ τούτων μανϑάνειν; ΘΕ. Μὼ 41 
2 27 ΕῚ 2 ᾿ Ὁ αν μι : 

οὐκ ἔγωγε. «5.42. Ινὺν οὺν ταῦτα ταῦτα αὐτὸς πρὸς 
Υ Γ -Ο Γω Α ᾿ 2» »-ῃ͵ο 

τὸν πατέρα ποιῶν, ϑαυμάξεις καὶ μέμφῃ εἰ ἀπορεῖυ, 
! κο , 2 2 [ 

τι σοι χρήσεται, καὶ ὁποῖι πέμποι;. ἐπεὶ ϑηναίων 
“-- “- 2 οα ο ) τ 

γε τῶν καλῶν κἀγαϑῶν τὰ πολιτικὰ ὅπῳ ἂν βούλῃ 
.-- ᾿ [π᾿] -Ὁ Π «ε 

ξυστησομὲέν σε, ὃς σοι προῖκα ξυνέσται" καὶ ἁἀμα 
᾿ 2 , ε . “ μὲν ἀργύριον οὐκ ἀναλώσεις, ὅμα δὲ πολὺ μᾶλλον 

2 , - α Ὁ . »ἢἹ᾿ 

εὐδοκιμήσεις παριὲ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἀλλῳ 
" ᾿ ΕἼ ΕῚ Γ ΒΙ . 

τῷ ξυνών. ΘΕ. 1 οὖν, ὦ Σώκρατες; οὐ καὶ σὺ 
Ὁ - 2 -Ἦ 5) Ὁ 2 ι Υ͂ 2 ΄ 

τῶν καλῶν καγαϑῶν εἰ ἀνδρῶν; εἰ γὰρ σὺ μοι ἐθϑέ- 
.- -Ὁ - 2 ͵ . “- 

λεις ξυγεῖναν, ἐξαρκεῖ, καὶ οὐδένα ἄλλον ζητῶ. ΣΏ. 
[ -᾿ ᾽ ΕἸ ’ 2 

11 τοῦτο λέγεις, Θέαγες; ΙΧ. 4ΉῊ. Ὦ, Σώκρατες, οὐ 
1] -οδο ῇ « - 

μέντοι κακῶς λέγει, καὶ ἅμα μὲν ἐμοὶ χαριῇ" ὡς 
" Φ 6 -.- ) ς 

ἐγὼ οὐκ ἔσϑ' ὃ, τι τούτου μεῖζον ἂν ἕρμαιον ἡγη- 
λ [2 ᾿ - - 

σαίμην, ἢ εἰ οὗτός τὲ ἀρέσκοιτο τῇ σὴ ξυνουσίᾳ, 
καὶ σὺ ἐθέλοις τοὑτῳ ξυνεῖναι" καὶ μέντοι καὶ αἱ- 

ῇ ε Ι { 5] 9 7 Α ΒῚ 

σχύνομαι λέγειν ὡς σφόδρα βούλομαι. ἀλλ ἐγὼ ἀμ- 
φοτέρων ὑμῶν δέομαι, σὲ τε ϑέλειν τούτῳ ξυνεῖναι, 
καὶ σὲ μὴ ζητεῖν ἄλλῳ μηδενὲ ξυγγενέσϑαι ἢ Σω- 

- Ν “ἦ ΌΣ Υ͂ 

κράτει" “καὶ μὲ πολλῶν καὶ φοβερῶν ἀπαλλάξετϑ 
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φροντέδων" ὡς νῦν πάνυ φοβοῦμαι ὑπὲρ τούτου, μή 
τινὶ ἄλλῳ ἐντύχῃ οἵῳ τοῦτον διαφϑεῖραι. ΘΕ. Τη- 
κέτι νῦν, ὦ πάτερ, ὑπέρ γ᾽ ἐμοῦ φοβοῦ, εἴπερ οἷός 
τ εἶ πεῖσαν τοῦτον τὴν ἐμὴν ξυνουσίαν προςδέξα- 
σϑαι. 4Π|. Πάνυ καλῶς λέγεις. Ἢ Σώκρατες, πρὸς 

σέ δ' ὧν ἤδη ἐὔη ὃ μετὰ τοῦτον λόγος. ἐγὼ γάρ σοι 
ἕτοιμός εἰμι, ὡς διὰ βραχέων εἰπεῖν, καὶ ἐμὲ καὶ τὰ 
ἐμὰ ὡς οἷόν τε οἰκειότατα 7 παρέχειν, ὅτου ἂν δέη ἕ ἐμ- 
ἡρᾶχυ, ἐὰν Θεάγη τουτονὶ ἀσπόάζη τε καὶ δυεργετῆς 

ἡ, τι ἂν οἷός τε ἧς. Χ.ΣῺ; Ὦ “Τημόδοκε, τὸ μὲν ἐσπου- 

δακέναν σὲ οὔ ϑαυμάζω, εἴπερ οἴει ὕπ᾽ ἐμοῦ μάλιστ᾽ 
“ν σοι τοῦτον ὠφεληϑῆναι" οὐ γὺρ οἶδα ὑπὲρ ὅτον. 
ἐν τις νοῦν ἔχων μᾶλλον σπουδάζοι, ἢ) ὑπὲρ υἱέος 
αὑτοῦ, ὕπως ὥς βέλειστος ἔσται" ὅπόϑεν δὲ ἔδοξό 

σου τοῦτο, ὡς ἐγὼ ἂν μᾶλλον τὸν σὸν υἱὸν οἷός τε ἢν 
ὠφελῆ ἰῆσαι πρὸς τὸ πολίτην ἀγαϑὸν γεγέσϑαι, ἢ σὺ 

αὐτός, καὶ ὅπόϑεν οὗτος ῳήϑη ἐ ἐμὲ μᾶλλον ἢ σὲ αὖ- 

τὸν ὠφελήσειν, τοῦτο ἀρ ϑαυμάς ω. σὺ γὰρ πρῶ- 

ΤῸ» Ὧν πρεσβύτερος εἰ ἐμοῦ, ἔπιδιτα πολλεὶς ἠδὴ ὦ ἀρ- 

χὰς καὶ τὰς μεγίστας μη γαΐοις ἤρξας, καὶ τιμᾷ ὑεὺ 
τόκος 18 τῶν δημοτῶν πολὺ μάλιστα, καὶ ὑπὸ 
τῆς ἄλλης πόλεως οὐδενὸς ἢ ἧττον" ἐμοὶ δὲ τούτων οὔ- 
δὲν ἐνορᾷ οὐδέτερος ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆς μὲν τῶν 
πολιτικῶν ἀνδρῶν ξυνουσίας Θεάγης ὅδε καταφρονεῖ, 
ἄλλους δὲ τίνας ζητεῖ οἵ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται οἷοί 
τὲ εἰναι νέους ἀνθρώπους, ἔστιν ἐνταῦϑα χαὶ Πρό- 
δικος ὃ Κεῖος, καὶ 1" ὀῤγίας ὃ -«ἀξοντῖνος; καὶ 1 ῶὥλος 
ὁ ̓ κραγαντῖνος, καὶ ἄλλοι πολλοί" οἵ οὕτω σοφο! 

Ῥηατ. Ὑπελο. 4) 
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3 ε 5 4 [ 5. κ ! - ’ 

είσιν ὡςτξ εἰς τὰς πόλεις ἰόντες πείϑουσι τῶν νέων 
γ ἘΞ 

τοὺς γενναιοτάτους τὲ καὶ πλουσιωτάτους, οἷς δξεστι 
ῳ Ὁ ὮΝ ο Ὁ 

τῶν πολιτῶν ᾧ ὧν βούλωνται προῖκα ξυνεῖναι, τοὺς- 
[272 3 τ - 

τους πείϑουσιν, ἀπολείποντας τὰς ἐκείνων ξυγουσίας 
« Ὁ Ὁ ᾽ 

αὐτοῖς ξυγεῖναν, προζκατατιϑέντας ἀργύριον πᾷνυ 

πολὺν μισϑὸν, καὶ χάριν πρὸς τούτοις εἰδέναι. τοὺ- 
5 Ξ Ἷ ᾧ 

τῶν τινες εἰκὸς ἣν προαιρεῖσϑαι καὶ τὸν υἱόν σὸν 
Ν Σ ᾿ 3 2 3 ι καὶ αὐτόν σε" ἐμὲ δ᾽ οὐκ εἰκός. οὐδὲν γὰρ τούτων 

. ἌΝ “ Ν - 

ἐπίσταμαι τῶν μακαρίων τε καὶ καλῶν μαϑημάτων" 
ΕῚ Ἵλ᾽ » ᾿ 3: ΕΣ , Ἃ [ Γ ΔΊΑ, Ἢ 

ἔπει ἐβουλόμην ἂν" ἀλλὰ καὶ λέγω δὴ που ἀεὶ ὁτι 
» ᾿ Ξ- γ "} »- 3 τ 

ἐγὼ τυγχάνω, ὡς ἕπος εἰπεῖν, οὐδὲν ἐπιστάμενος, 

πλὴν σμικροῦ γέ τινος μαϑήματος, τῶν ἐρωτικῶν. 
“Ὁ , 9 ω 

τοῦτο μέντοι τὸ μάϑημα πὰρ ὃντινοῦν ποιοῦμαι 
δεινὸς εἰναι, καὶ τῶν προγεγονότων ἀνϑρώπων καὶ 

Ὁ Ὁ εΕ: ΓΟ ΞΨ ΙΓ .; -τ ᾿ κ ΄ 

τῶν νῦν. ΘΙ. Ὁρᾷς, ὦ πάτερ, ὁτι Σωκράτης οὐ πάνυ 
-- 27 ’ «.«. 2 Η 

μὸν δοκεῖ τι ἔτι ἐθέλειν ἐμοὶ ξυγδιατρέδειν; ἐπεὶ τό 
ϑεῦν 2. Ἐ σῶ 5ηη»ν - - γ, ἐμὸν ἕτοιμον, ἐὰν οὗτος ἐϑέλῃ" ἀλλὰ ταῦτα παί- 

« [ἢ ΄-ὡ7 ν -- - Ὁ «ες 

ζω» πρὸς ἡμᾶς λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν ἐμῶν ηλι- 
“Ὁ 2 ες Υ 

“ωτῶν, καὶ ὀλίγῳ πρεσβυτέρων, οἵ πρὶν μὲν τοῦτῳ 
«5 -Ὁ 9 21 -Ξ ᾿ - 

ξυνεῖναι οὐδενὸς ἀξιον ἤσαν, ἐπειδὴ δὲ ξυνεγέγοντο 
΄ 9 

τούτῳ, ἔν πάνυ ὀλίγῳ χρόνων πάντων βελτίους φαῖί- 
γογται, ὧν πρότερον χείρους. Σ΄. Οἰσϑα οὖν οἱἵον 

τοῦτό ἐστιν, ὦ ποῖ Ζημοδόκου; ΘΕ. ναὶ μὰ 4έα 
2» Ὁ 2} ι " ἄν ὩΣ δα τν 3. . 
ἔγωγε, τι ἐὰν σὺ βουλῃ, καὶ ἔγω οἷός τ ἐσομαι 

Ω ε τ ἈΜΟ) »- 2, 

τοιοῦτος γενέσϑαι οἱοίσπερ καὶ ἐκεῖνοι. ΧΙ. Σ.Ώ. Οὐκ, 
Ε ἢ ἷ ὍΞῇ ΞΨ νἷ ἀρὰς δ 
ὠγαϑέ" ἀλλά σε λέληϑεν οἷον τοῦτ᾽ ἐστίν" ἐγὼ δὲ 

σοι φράσω. ἔστε γάρ τι θείᾳ μοίρᾳ παρεπόμενον 
ΕῚ ΤΊ Ἷ 2Γ ν ἃ ου 

ἐμοὶ ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον δαιμόνιον" ἔστι δὲ τοῦτο 
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φωνὴ, ἢ ὅταν γένηται, ἀεί μοι σημαίνει, ὃ ἂν μέλλω 
πράττειν, τούτου ἀποτροπὴν " προτρέπει δὲ οὐδέπο- 

τε. καὶ ἐάν τίς μοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται, καὶ γέ- 
γηται ἡ φωνή, ταὐτὸν τοῦτο ἀποτρέπει, καὶ οὐκ ἐᾷ 
πράττειν. καὶ τούτων ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι. 

“Χαρμίδην γὰρ τουτονὶ γιγνώσκετε τὸν καλὸν γενόμε- 
γον, τὸν Γλαύκωνος. οὗτός ποτε ἐτύγχανεν ἐμοὶ ἄγα- 

ποιψούμενος, μέλλων ἀσκήσειν στάδιον εἰς Νεμέαν᾽ 

καὶ εὐϑὺς αὐτοῦ ἀρχομένου λέγειν ὅτι μελλ εἰ ἀσκεῖν, 
ἐγένετο ἢ φωγὴ καὶ ἐγὼ διεκώλυόν τε αὐτόν, καὶ 
εἶπον, ,,'Ὅτι λέγοντός σου μεταξὺ γέγονέ μοι ἡ φωνὴ 

ἢ τοῦ δαιμονίου: ἀλλὰ μὴ ἄσκει. Ἴσως, ἔφη, ση- 
μαΐνει σοι ὅτι οὐ νικήσω" ἐγὼ δέ, χᾷἂν μὴ μέλλω 

γικᾷν, γυμνασάμενός γε τοῦτον τὸν χρόνον ὀκρελη- 
ϑήσομαι.“ ταῦτα εἰπὼν ἡΐσκει. ἱξίον οὖν πυϑέσϑαι 
αὐτοῦ ἃ αὐτῷ ξυνέβη ἀπὸ ταύτης τῆς ἀσκήσεως. εἰ 
δὲ βούλεσϑε τὸν Τιμάρχου ἀδελφὸν γξάν νι θ)Ὁ} 
ἐρέσϑαι, τί εἶπεν αὐτῷ Τύμαμρχοὺ, ο νίκα ἀποϑανο 

μενος ἤει εὐϑὺ τοῦ δαιμονίου, ἐκεῖνός τὲ καὶ Εὔα- 
ὅλος ὃ σταδιοδρομῶν, ὃς ἐλ ἐμάρχον. ὑπεδέξατο φεὺ- 
γοντα ἐρεῖ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἶπεν αὐτῷ ταυτί, ΘΗ. 

"ὮὭ. ΔΩ Κλειτόμαχε, ἔφη, ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι 

ἀποθανούμενος νυνί, διότι Σωκράτει οὐχ ἤϑελον 

σιείϑεσθαι.“ τί δὴ οὖν ποτε τοῦτο εἴστεν ὃ Τίμαρχος, 

ἐγὼ φράσω" ὅτε ἀνίστατο ἐκ τοῦ συμποοσίον ὁ 11- 
μαρχος, καὶ Φιλήμων ὃ Φιλημογέδον, ἀποκτενοῦν 
τες ᾿γικέων τὸν “Προσκαμάνδρον, ἠπιστάσθϑην μὲν 
αὐτὼ μόνω τὴν ἐπιβουλὴν, ὁ δὲ Τίμαρχος ἀνιστάμε 

Ο ἃ 
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Ὗ Ἐν: , ΟΝ ἀν} ᾿ 
γος πρός μὲ εὐπϑ,,, Τί λέγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες; 

ὑμεῖς μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι" ἥξω 
Σ ΘΥΛΗΡΣ 4 " ἘΠῈ { Υ͂ 5. ς δὲ ολίγον ὕστερον, ἐὼν τύχω.“ καί μοι ἐγένετο ἡ φω- 
’ Ἀν οδς τον : 7) Ὁ 3 9 

γὴν, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, "Ζηδαμῶς, ἔφην, ἄνα- 
- 5 - 

στῆς. γέγονε γάρ μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον τὸ δαιμό- 
τι » ΕἸ 

γιο». καὶ ὃς ἐπέσχε" καὶ διαλείπων χρόνον, αὐϑις 
ε - 5» ἘΟΡΕ ΤΤΩΣ Ων δὴ 5 εν ὡς ὖϑ ὡρμᾶτο ἰέναι, καὶ ἔφη, ,»δέμι δή, Σώκρατες.“ αὖϑις 

Γ ε 32 

ἐγένετο ἡ φωνὴ" αὖϑις οὐ» αὐτὸν ἠνάγκασα ἐπι- 
Ὁ -Ὁ Ν] 3 

σχεῖν" τοτρίτον βουλόμενός μὲ λαϑεῖν ἀνέστη, οὐκέτι 
2 ’ 2 ᾿ » Π ΄ 2 τ 2ἡ α 

εὐτῶν μοι οὐδὲν, ἀλλὰ λαϑών, ἐπιτηρήσας ἄλλοσε 
- , [4] ͵ , 

τὸν νοῦν ἔχοντα, καὶ οὕτως ὠχετο ἀπιών, καὶ διε- 
γκανς" δὲ. τ 21 Φ Υ͂ Ὁ Α ἴω 

πρύάξατο ἐξ ὧν ει ἀποθϑανούμενος. οϑὲεν δὴ τοῦτο 
δ . ε ω - εἰ , 5 

εἰπε πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὅπερ νῦν ὑμῖν ἐγώ, ὀὁτιῖοι ἀπο-- 
ΩΣ εω 

ϑανούμενος διὰ τὸ ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. ἔτι τοίνυν περὶ 
-᾿ » - φ »οΣοΘΨ ὃ Υ͂ [4] 2 Ἁ 2) 

τῶν ἐν Σικελίᾳ πολλῶν ἀκούσεσϑον ἃ ἐγὼ ξλεγον 

περὶ τὴς διαφϑορὰς τοῦ στρατοπέδου. καὶ τὸ μὲν 
σιχρεληλυϑότα, τῶν εἰδότων ἔστιν ἀκοῦσαι" πεῖραν 

3.1» ν - » Ἷ 
δ΄ ἔξεστν γυνὲ λαβεῖν τοῦ σημείου, εἰ ἄρα τι λέγει. 
ἐπὶ γὰρ τῇ ἐπὶ στρατεΐαν ἐξορμῇ -Σαννέίωνος τοῦ,κα- 

λοῦ, ἐγένετό μοι σημεῖον. οἴγεται δὲ νῦν μετὰ Θρα- 
! ᾿ Τὰν ΞΩ λ.9.» , ταν ϑι τ 

σύλλου στρατευσόμενος εὐϑὺ Ἐφέσου καὶ Τωνέας" 
Α Ἵ , Ὶ ω ΡᾺῚ 3 “-- δι ἰα - 

ἐγὼ οὖν οἴομαι ἐκεῖνον ἢ ἀποϑανεῖσθαι, ἢ ὁμοῦ τὸ 
ἵ ΡΝ λ ἘΦ ὡς ΜΉ ΥΥ͂Σ] - Η ΚΝ Ἢ ΠῚ τούτῳ ἐλᾶν" καὶ περί γε τῆς πραγματείας τῆς ἄλλης 

Π Ζ “Ὁ " “Ἢ » Π ε 

πάνν φοβοῦμαι. ΧΗ. Ταῦτα δὴ πάντα εἰρηκπίά σοι, ὅτε 
« ῷῶ Ω υ ΝῚ 

ἢ δύναιιις αὕτη τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ βὶς τὰς ξυν- 
δυ ) Ἴωω εἰ 

ουσίας τῶν μετ ἐμοῦ ξυνδιατοιβόντων τὸ ἀπαν δύ- 
“ ν ᾿ γ - Ἀ 3 

γάται. πολλοῖς μὲν γὼὺρ ἐναντιοῦται, καὶ οὐκ ἔστε 
τ ΕΣ ἡ ῶ- δ σο ἸΜΜΔΤῚ Ὁ τ "ἡ Ν ἡ ΗΝ 

τούτοις ὠφεληϑηναν μδὲὲ ἐμοῦ δια τρί οὐυσινγ" ὠφτὰ 
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οὐχ οἷόν τὲ μοι τούτοις ξυνδιατρίβειν" πολλοῖς δὲ 
ξυνεῖναν μὲν οὗ διακωλύει, ὠφελοῦνται δὲ οὐδὲν ξυν"- 
ὄντες. οἷς δ᾽ ἂν ξυλλὰ βηται τῆς ξυγουσίας ἡ τοῦ 
δαιμονίου δύναμις, οὑτοί εἰσιν ὧν καὶ σὺ ἤσϑησαι. 
ταχὺ γὰρ παραχρῆμα ἐπιδιδόασι" καὶ τούτων αὖ 

᾿ τῶν ἐπιδιδόντων, οἱ μὲν καὶ βέβαιον ἔχουσι καὶ πα- 
ραμόνιμον τὴν ὠφέλειαν" πολλοὶ δέ, ὅσον ἂν μετ᾽ 
ἐμοῦ χρόνον ὦσι, ϑαυμάσιον ἐπιδιδόασιν" ἐπειδὰν 
δέμου ἀπόσχωνται, πάλιν οὐδὲν διαφέρουσιν ὁτουοῦν. 
τοῦτό ποτὲ ἔπαϑεν ᾿Ἰριστείδης ὃ “υσιμάχου υἱός, 
τοῦ ““ριστείδου. διατρίβων γὼρ μετ᾽ ἐμοῦ, πάμπολυ 
ἐπεδεδώχκει ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἕπειτα αὐτῷ στρατεία 
τις ἐγένετο, χαὶ ᾧχετο ἐχπλέων. ἥκων δὲ κατελάμ- 
βανε μετ᾽ ἐμοῦ διατρίβοντα Θουκυδίδην τὸν Πελη- 
σέου υἱὸν, τοῦ Θουκυδίδου, ὃ δὲ Θουκυδίδης τῇ 
προτεραΐᾳ μοι δι ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγεγό- 
γεν. ἰδών μὲ οὖν ὁ ̓ Ιριστείδης, ἐπειδὴ ἠσπάσατό τε 
καὶ τἄλλα διελέχϑη, Θουκυδίδην δὲ, ἔφη, Σώκρα- 
χξὲ, ἀκούω σεμνύνεσθαι ἄττα πρὸς σὲ καὶ χαλεπιαί- 
γειν ὡς τι ὄντα. Ἔστι γάρ, ἔφην ἐγώ, οὕτως. Τὶ δέ; 
οὐκ οἶδεν, ἔφη, πρὶν σοι ξυγγενέσϑαι οἷον ᾿» τὸ ἃἀ»-- 
δράποδον; Οὐκ ἕοικέ γε, ἔφη» ἐγώ, νὴ τοὺς ϑεούς. 
“ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτὸς γε, ἕφη, καταγεῖ ἄστως ἔγω, ὦ 
᾿Σώχρατες. 111 μάλιστα, ἢ ἔφην ἐγώ. Ὅτι, ἕφη, πρὲέν 
μὲ ἐκπλεῖν ὁτῳοῦν ἀνθρώπων οἷός τ' ἣν διαλέγεσθαι, 

καὶ μηδενὸς χείρων φαίνεσϑαι ἐν τοῖς λόγοις" ὧςτε 

καὶ ἐδίωκον τὰς ξυνουσίας τῶν χαριεστάτων ἀνϑρώ- 

πῶν" γυγνὶ δὲ τοὐναντίον φεύγω, ἂν τινὰ καὶ αἷ- 
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΄ ν᾿ 3 - 

σϑωώμαν πεπαιδευμένον" οὕτως αἰσχύνομαι ἐπὶ τῇ 
ων 3 . - ἐμαυτοῦ φαυλότητι. Πότερον δέ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐξαίφνης 

97 «! «ς ν ἢ Φι. 

υ προύλεπεν αὐτὴ ἡ δύναμις, ἢ κατὰ σμικρόν; 
ΕἸ Ἐν Ἐν ἀν - ἈΠ , , 

Κατὰ αμικρόν, ἢ δ᾽ ος. “Πνίκα δὲ σοι παρεγένετο, 
2 τ᾿ 

,,» δ᾽ ἐγώ, πότερον μαϑόντι παρ πω τι σπευρεγέ- 
2ν 2) ΤᾺ Τ 

γξτο; 1) τίν ἄλλῳ τρόπῳ; γώ σου ἐρῶ, ἔφη, ὦ Σώ- 
2! ᾿ κ 

ερατες, ἄπιστον μὲν νὴ τοὺς ϑεούς, ἀληϑὲς δέ. ἐγὼ 
Π] 
» ν 97 ᾿ Ὁ 5φι ’ 2 

γρ ἔμαθον παρὰ σοῦ οὐδὲν πώποτε, ὡς αὐτὸς οἱ- 
ἢ ) Ἢ .«» ὌΣ ἢ - 

σϑα: ἐπεδίδουν δὲ ὅπότε σοι ξυνείην, κἂν εἰ ἐν τῇ 
Φ - ϑ ,) 4 ) - ΕΝ “-“ ι 5. 

αὐτῇ μόνον οἰκίᾳ εἴην, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οἱκὴ ματι" 
-Ὁ 39 ῳ- Γ 7 

μάλλο ν δὲ ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι" καὶ ἔμοιγε 
ἔμ 3 Ὁ Ψ ἢ "1 

εἐὐύκουν πολὺ μᾶλλον, ὅπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι ὧν 
2.Γ ᾿ - ΒλῚ 3] 

λίγοντός σου βλέποιμι πρὸς σὲ μᾶλλον, ἢ) ὅπότε ἀλ- 
͵ ζω) 

λυοσὲ δρῳην" πολὺ δὴ μάλιστα καὶ πλεῖστον ἐπεδί- 
Ν ΄ 2 2 ᾿ 

δουν, ὁπότε παρ αὐτόν σε καϑήμην, ἐχόμενός σου 
καὶ ἁπτόμενος. γῦὺν δή, ἢ δ᾽ ὥς, πᾶσα ἐκείγη Ἶ ἕξις 
ἐξερόύηκεν. ΧἼΠΠ. Ἔστιν οὖν, ὦ Θέαγες, τοιαὑτη ἢ 
ς [ .- Ἕ 

ἡμετέρα ξυνουσία᾽" ἕὰν μὲν τῷ ϑεῷ "φίλον "»πάνυ πολὺ 
) ͵ [σ᾽ 5 
ἐπιδώσεις χαὶ ταχὺ . εἰ δὲ μή, οὔ. ὅρα οὖν μὴ σου 

( ἰσφαλέστερον ἫΣ παρ᾿ ἐκείνων τινὶ παιδεύεσϑαι, οὗ 
ἐγκρατεῖς αὐτοῖΐ εἰσι τῆς ὠφελείας ἣν ὠφελοῦσι τοὺς 
5 , -"Ὗ“, 2ν  Ἔ Δ “δ᾿ ᾽ν ἫΝ 

ἀνθρώπους, μᾶλλον ἢ παρ ἐμοῦ ὁ, τι ἂν τύχοι, 
“ὦ "» ᾿Ν 2. Ἃ ᾿ -Ὁ 3 ’ 

τοῦτο πρᾶξαι. ΘΙ. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώ.- 
ἡ ὦ “ οὖ 2 - 

χρατες, ἡμᾶς οὑτωσὶ ποιῆσαι, ἀποπειραϑῆναν τοῦ 
ΠῚ - ν ᾿ ῖ 

δαιμονίου τούτου ξυνόντας ἀλλήλοις" καὶ ἐὰν μὲν 
παρείεν ἡμῖν λτίστα " εἰ δὲ μή, τότε ἡ) παρείη ἡμῖν, ταῦτα βέλτιστα " εἰ ὃδ μὴ, τότε Ἰϑὴ 

αχοῆμα βουλευσόμεϑα ὁ, τι δράσομεν, εἴτε ἀλ- πχρσχοημα ρουλευσομἕ ᾿ Θθαφομὲγ, Ἔξ (Χλ 
, - Υν { 5» Ἃ ἘΠῚ τῇ ΝΠ ἐπ ΕΝ ΝΣ 4,1} γ 

λῳ ξυνεσόμεϑα, εἴτε καὶ αὔτὸο τὸ ϑέειῖον τὸ σοι γιγνὸ- 
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Ὁ 53 ο. Ἃ 

μενον πειρασόμεθα παραμυϑεῖσθαι εὐχαῖσί τε καὶ 
( ἢ Ἂ 2, «! ΡλῚ [ῳᾧ ᾿Σ )"Σ Ὁ 

ϑυσίαις. καὶ αλλῳ ὁπῳ ἂν οὗ μᾶντεις ἐξηγώνται. 
Ὁ , Ὁ ΑΙ ΕἸ --᾿ “Ὁ 

24. Μηκέτι πρὸς ταῦτα ἀντείπης, ὦ Σώχρατες, τῷ 
᾿ Ύ ι ͵ - 3. ,γ»3 2 “Ὁ 

μειρακίῳ" εὖ γὼρ λέγει Θεάγης. ΣΏ.. Ιλλ᾽ εἰ δοκεῖ 
“ ε Ξ᾿ δι κῇ , 

χρΊναν οὕτῶ ποιξῖν, οἴτῷ ποιῶμεν. 
Ξ ῖ 
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οιΠνψνπιψὍΨΠ,ιοἘὌἜἘοὈἔἕὧνἔΠἘοὈς" 

7 Ζιονυσέου τοῖν; χραμματικοῦ εἰςῆλϑον, παὶ εἴ- 
δὸν αὐτόϑι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιειχεστάτους δοκοῦ»- 

τος εἶγαι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων» εὐδοκίμων, καὶ τού- 

τῶν ἐραστάς. ἐτυγχατγέτη ἣν οὖν δύο τῶν μειρακίων 
ἐρέζοντε" περὺ ὅτου δὲ, οὐ σφόδρο β Πυρυ ον, ἔφαι- 
γέσϑην μέντοι ἢ περὶ ἄναξ -αχύρου ἢ περὶ Οἰνοπίδον 
ἐρέζειν" κύχλους γοῦν γράφοντες ἐφαέγνεσθον, καὶ 

ἐγκλίσεις τινες ἐμιμοῦντο ταῖν χεροῖν ἐπι;Σλέγοντε, 
καὶ μάλ. ἐππουδακότε. καγὼ ---καϑήμην γὰρ παρὰ 
τὸν ἐραστὴν τοῦ ἑτέρο" αὐτοῖν ---- κινήσας οὖν αὐτὸν 
τῷ ἀγκῶνε, ἠρόμην ὑ » τι ποτὲ οὕτως ἐσπουδακότε 
τὼ μειρυπίω την" καὶ εἶπον" ποὺ τι μέγα καὶ 

καλόν ἐστι περὸ ὃ τοσαύτην σπουδὴν πεποιημένω 
ἐστόν, Ὃ δ᾽ εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν; 

ἀδολεοχοῦοιν οὖν οὗτοξ γε περὶ τῶν μετεώρο)», καὶ 
φλυαροῦσι φιλοσοφοῦντες. καὶ ἐγὼ ϑαυμάσας αὖ- 

τοὺ τὴν ἀπόκρισιν, εἶπον" Ὕ νεανία, αἰσχρὸν δοκεῖ 
σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; ἢ τί οὕτω χαλεπῶς λέγεις; 
καὶ ὃ ἕτερος (πλησίον γὰρ καϑήμενος ἐτύγχανεν αὖ- 



οὐ. }»... 55, ἃ. "Ὁ, ΑΜΑΤΟΆΚΈΕ δ, Ὁ, 

τοῦ, ἀντεραστὴς ὧν) ἀκούσας ἐμοῦ τε ἐρομένου κᾷ- 
κείνου ἀποκρινομένου, Οὐ πρὸς σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σὼ- 
ἀρατεφ, ποιξῖς, τὸ καὶ ἀγέρεσ αν τοῦτον εἰ αἰσχρὸν 

ἡγεῖται εἶναι φιλοσοφίαν. ἢ οὐκ οἶσϑα αὐτόν, ὅτι 
τραχηλιζόμενος καὶ ἐμπιπλάμεγος καὶ καϑεύδων 

πάντα τὸν βέον διατετέλεκεν, . ἴστε τί σοι οἷει αὐτὸν 
ἂν ἀποκρίνεσθαι ἄλλο, ἢ ὃ ! αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία : 

ἢν δὲ οὗτος μὲν τ01}" ἐρασταῖν περὶ μουσικὴν διατε- 

τριφώς, ὃ δ᾽ ἕτερος ὃν ἐλοιδόρει, περὸ γυμναστικὴν" 

καί μὸν ἔδοξε χρῆνσε τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρό- 
μένον, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς προςεποιεῖτο περὶ λόγων ἕμ- 

πειρος εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἔργων, τὸν δὲ αρφοταβον 
προςποιούμεγον εἴγαε, διερωτῆσαι, Ἷ ἵνα καὶ εἴ τι δυ- 
ναίμην, παρ᾽ αὐτοῦ ὠφεληϑείην. εἶπον οὖν, ὅτι εἰς 
κουνὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην" εἰ δὲ σὺ οἷδι τοῦδε 
κάλλιον ἂν ἀποκρίνεσθαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ ὅπερ 

καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν καλὸν εἶναι, 

2) οὔ; σχεδὸν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπακούσαντε 

τῷ μειραχέω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαμένω τῆς 
ἔριδος ἡμῶν ἀκροκτοαὶ ἐ ̓ἰχενέσϑην. καὶ ὃ, τι μὲν οἱ 
ἐρασταὺ ἕπαϑον, οὐχ οἶδα, αὐτὸς δ᾽ οὖν ἐξεπιλάγην»" 

αἰεὶ γάρ ποτε ὑπὸ τῶν γέων τε καὶ καλῶν ἐκπλήττο- 
μαι. ἐδόκει μέντοι μοι καὶ ὃ ἕτερος οὔγ ἧττον ἐμοῦ 
ἀγωγιᾷν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀπεκρίνατό γὲ μοι καὶ μάλα 
φιλοτίμως. ᾿Οπότε γάρ τοι, ἔρη, ὦ “Σώκρατες, τὸ φι- 
λοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, οὐδ᾽ ἂν ἄνϑρω- 
πον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλον τὸν οὕτω 

διακείμενον" αἰνιττόμενος εἰς τὸν ἀντεραστὴν, καὶ 



518 ῬΙΑΤΟΝΙΘ ΤῊ 
΄ [ “ -“Ὺν «! 5 Ξ᾿ ---:7ὦν Π ᾿ 

λέγων μέγα τῇ φωνῇ, ἵν αὐτοῦ κατακοῦύοι τὰ παι- 
᾿ τ 9 ; ὭΣ ιν γ Ω Π 

δικά, Καγὼ εἶπον, ἸΚαλὸν ἄρα δοκεῖ, σοι τὸ φιλοῦο- 
9 

φεῖν; Πάνυ μὲν οὗ "), Ἔιδῆ: 1. χἱ οὖν; ἐγὼ ξ(ρη», δὺ 
δοκεῖ σοι οἱόν τε εἶναι εἰδέναι πρΐγμα ὅτιοῦν εἴτε κα- 

ι « 

λὸν εἶτε αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰσθῖ τις τὴν ἀρχὴν ὁ, 
ἣν ᾿ () δα Σ 2, Οἷσϑ. 2: ΕΣ δ᾽ ΕῚ Γ [πὶ ᾿ 27 τι ἐστίν; Οὐκ, ἔφη. Οἶἰσϑα ἄρα, ἣν δ΄ ἐγώ, ὃ, τι ἔστι 

ὑπ: λ τὰν σι κ Ἀ "ἢ » Ὑί ΕῚ »ν Ε 
τὸ φιλοσοφεῖν; Καὶ μάλα, ἔφη. Τί οὖν ἔστιν, ἔφην 

Ξ 2 γα ΡλῚ 

ἐγώ. Τὶ δ᾽ ἄλλο γε, ἢ κατὰ τὸν Σόλωνα; Σόλων 
ἢ ᾿ Ἐπ “ἡ , 3 31 (ἃ Ο ι ᾿- δ᾿ 

γάρ ποῦ εἶπε" Τ᾽ ηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. 
Χ κἄν ΣΑΣ ς “- ΄ 

καὶ ἐμοὶ δοκεῖ αἀτὶ οὕτω χρῆναι, ἕν ; γὲ Ἐ πΤΡΗΝ 

τὸν μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄντα καὶ 
πρεοβύτερον, ἵνα ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάϑῃ. καὶ 
μοι τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξέ τι εἰπεῖν, εἶτά πως ἐννοή-- 

σας ἠρόμην αὐτὸν εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμάϑειαν 
ἡγοῖτο; Κἀκείνος, Πάνυ, ἔφη. “Πγὴ δὲ καλὸν εἶναν 

μόνον τὴν φιλοσοφίαν, ἢ καὶ ἀγαθόν; ἢν δ᾽ ἐγώ. 
Καὶ ἀγαϑόν, ἔφη, πάνυ. ἹῺότερον οὖν ἐν φιλοσο- 
φίᾳ τι τοῦτο ἴδιον δρᾷς, 1) καὶ ἐν ἄλλοις οὕτω σοι 
δοκεῖ ἔχειν; οἷον φιλογυμνασίαν οὐ μόνον καλὸν ἡγῇ 
εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν; ἢ οὔ; Ὃ δέ, καὶ μάλα 
εἰρωγικῶς, εἶπε δύο" πρὸς μὲν τόνδε μοι εἰρήσϑω 
ὅτι οὐδέτερα" πρὸς εἰ: σε, ὦ “Σώκρατες, καὶ κα- 

λὸν καὶ ἀγαϑὸν ὅμολογῶ εἶναι. ᾿Αρ᾽ οὖν καὶ ἐν τοῖς 
γυμνασίοις τὴν πολ ὑπογέαν φιλογυμνασί ἐαν ἡγὴ εἶναι; 

Κακεῖνος ἔφη, πάνν γε" ὥςπερ καὶ ἐν τῷ φιλ ̓οσοφεῖν 
τὴν πολυμάϑειαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι. Καὶ 
ἐγὼ εἶπον" “Ἡγὴ δὲ δὴ τοὺς φιλογυμναστοῦντας ἀλ- 
λοὺ του ἐπιϑυμεῖν ἢ τούτου δ, τι ποιήδει αὐτοὺς 
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ἔχειν εὖ τὸ σῶμα; Τούτου ἔφη. Ἢ οὖν οὗ πολλοὶ πό- 
ἴω τὸ σῶμα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν; 7ῶς γὰρ 

ἂν, ἔφη, ἀπ᾽ ὀλίγων γε πόνων τὸ σῶμά. τις εὖ ἔχοι; 
-" , «- ͵ ᾽ Ὁ 

Καὶ μοι ἔδοξεν ἤδὴ ἐνταῦϑα κιγητέος εἶναι ὃ φιλο- ἰ : ἐ 5 

γυμναστής, ἵνα μὸν βοηϑήσεις διὰ τὴν ἐμπειρίαν 
ἑ 27 ὝΜΝΟΣ ἣν: ς Ὅν ἐκ " ΤΗΝ δὲ δὴ 

τῆς γυμνασ τικῆς κἄπειτα ἡἠρύμην αὐτόν" Σὺ δὲ δὴ 
ἽΨ - 

Ὁ Υ Γ 9 ’ 

τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε »ταῦτα τούτου λέγοντος ; ἢ καί 
ΕῚ 4 ΄ 5 

σον δοκοῦσιν οὗ δ εἰμρν θδὲ εὖ τιὶ σώματα ἔχειν ἀπὸ 
τῶν πολλῶν πόνων, 1) ἀπὸ τῶν μετρίων; ᾿γὼ μέν, 
ΕῚ 21) . Ὁ 

ὦ Σώκρατες, ἔφη, ὥμην τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο καὶ 
Ὁ Ὁ « , Ε] Ὁ 27 

γὺν γνῶναι, οτι οὗ μέτριοι πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν 
᾿ ! ἘΡΕ ἐὰν 2. κν 2 27 ΄ 

τὶ σώματα. Πόϑεν δὴ; οὐχὶ ἄνδρα ἀγρυπνόν, ἦε 
}} 

καὶ ἄσιτον, καὶ ἀστραβῆὴ τὸν τράχηλον ὁ ἔχοντα » καὶ 
λεπτὸν ὑπὸ μεριμνῶν; Καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος, 

ἡσϑη τὰ μειράκια καὶ ἐγέλασεν" ὁ δ᾽ ἕτερος ἡουϑοία- 

σε. ΧΚαὶ ἐγὼ εἶπον" 1ἴ οὖν; σὺ ἠδη ξυγὰ γωρεῖς μήτε 
πολλοὺς μήτε ὀλίγους πόνους εὖ ποιεῖν ἔχειν τὰ σώ- 

4 Ἐ Ξ᾿ ΝΥ 2 

ματα τοὺς ἀγθρώπους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; ἢ δια- 
-οἷ ,»,ὕ “νο “ ’ - - 

μάχῃ, δυοῖν ὄντοιν γῶϊν περὶ τοῦ λύγου; Κακεϊνος, 
- ᾽ . [2 ς ᾿ 

Πρὺς μὲν τοῦτον, ἕρη, κἀν πάνυ ἡδέως διαγωνυ- 
ἀρύλτ- 3.2 ὦ ξ τ κ΄ 

σαίμην- καὶ εὖ οἱἷδ᾽ τι ἱκανὸς ἂν γενοίμην βοηϑῆ- 
"ες Υ εἵ Γ ; 

σαν τῇ ὑποϑέσϑβι ἣν ὑπεϑέμην, καὶ εἰ ταύτης ἕτι φαυ- 
ς ἰ 3φν ͵ Ἑ 

λοτέραν ὑπεϑέμην" οὐδὲν γάρ ἐστι" πρὸς μέντοι σὲ 

οὐδὲν δέομαι παριὲ δόξαν ἐδ ΑὙΤῸΣ ἀλλ᾽ ὁμολογῶ 
μὴ τὼ πολλὰ Εὐλν νεὴ μέτρια γυμνάσια τὴν εὐεξίαν 

Ε] ἐν -ὉΌ 9 , χει Αἶ νι Γ ι ᾿ 

ἐμποιεῖν τοῖς ἀνϑρώποις. “Ὁ δὲ τὰ σιτία; τὼ μέ- 
}ν 7 ΄΄ 

τριο,, 1) τὰ πολλά; ἕφην ἐγώ. Καὶ τὰ σιτία ὧμο- 
2. « 3 ᾿ 5 

λόγει. .11τὸ δὲ κἀγὼ προςηνάγκαζον αὐτὸν ὅμολο- 
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γεῖν καὶ τἄλλα πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ μέτρια 
μάλιστα ὠφελεῖν, ἀλλὰ μὴ τὰ πολλά, μηδὲ τὰ ὁλί- 
γα. ΙΚαΐ μοι ὡμολόγει τὰ μέτοια. ΤΊ δὲ, ἔφην, τοὶ 

περὶ τὴν ψυχήν, τὰ μέτρια, ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν 
προοςφερομένων; 1ιὲ μέτρια, ἔφη. Οὐκοῦν ἕν τῶν 
προςφερομένων ψυχῇ ἔστι καὶ τὸ μαϑήματα; ἸὩμο- 
λόγει. Καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὠφελεῖ, ἀλλ᾽ οὐ 

τὺ πολλά; Ξυνέφη. Π1, Τένα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίως 
ἐροΐμεϑα, ὅποϊοι πόνοι μέτριον καὶ σιτέα πρὸς τὸ σῶ- 

μά ἐστὸν; ὡμολογοῦμεν μὲν τρεῖς ὄντες, ἢ ἰατρὸν ἢ 
παιδοτρίβην. Τίνα δ᾽ ἂν περὲ σπέρματος σπορᾶς, 

ὁπύσον μέτριον; καὶ τούτου τὸν 7εωρ) ὧν ὡμολογοῦ- 
μεν. νὰ δὲ περὶ μαϑημάτων εἰς ψυχὴν φυτεὐσεώς 

τε καὶ σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν ἐροίμεϑα, ὁπό- 
σα καὶ ὅποϊα μέτρια; Τοὐντεῦϑεν ἤδη ἀπορίας με- 

Ἃ7.3 τ 9 ι γτω 3 « Ἵ ’ 

στοῦ μεν ἀποιτες. κἀγὼ προςπαέξων αὐτοὺς ἡρό- 
μην, Βούλεσθαι, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, 
ἐρώμεϑα ταυτὶ τὰ μειράκια; . ἢ ἴσως αἰσχυνόμεθα" 
ὥςπερ ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμηρος, μὴ ἀξιοῦντας 
εἰναί τινα ἄλλον ὅςτις ἐντεγεῖ, τὸ τύξον. ᾿Επειδὴ οὖν 

μοι ἐδύχουν ἀϑυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, ἄλλῃ ἐπειοώ- 
μην σκοπεῖν" καὶ εἶπον" Ποῖα δὲ μάλιστα τοπάζο- 

μεν ἄττα εἶναι τῶν μαϑημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλόσοφον 
μαγϑάνειν; ἐπεὶ οὐχὶ πάντα, οὐδὲ πολλά; “ὕπολα- 
βὼν οὖν ὃ σοφώτερος. εἶπεν, ὅτι κάλλιστα ταῦτ᾽ εἴη 
τῶν μαϑημάτων, καὶ προςήκοντα, ἀφ᾽ ὧν ἂν πλεί- 
στην δόξαν ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν" πλείστην δ᾽ ἂν 

ἔχοι δόξαν, εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἰναι πα-- 
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σῶν" εἰ δὲ μῷ, ὡς πλείστων γε, καὶ μάλιστα τῶν 
ἀξιολόγων. μαϑὼν αὐτῶν ταῦτα α προςζήκει τοῖς 
ἐλευϑέροις, μαϑεῖν, ὅσα ξυγνέσεως ἔχεται, μ ἡ ὅσα χει- 
θουρχίας. “ἴρ᾽ οὖν οὕτω λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὄςπερ ἐν 
τῇ τεχτονικῆ; καὶ γὰρ ἐχεὶ τέπτονα μὲν. ἂν πρίαιο 
πέντε ἢ ἕξ μνῶν ἀκρον" ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ᾽ ἂν μυ- 
οίων δραχμῶν" ὀλίγοι γε μὴν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς Ἐλ- 
λῆσι γίγνονται. ὅρα μὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις, αὶ ὃς, 
ἀκούσας μου, ξυνεχώρει καὶ αὐτὸς τοιοῦτον λέἔγειν. 
ἐν, πμρόμην δ᾽ αὐτὸν εἰ οὐκ ἀδύνατον εἴη δύο μόνον 
τέχνας οὕτω μαϑεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὲς καὶ 
μεγάλας. ὃ δέ, Ἴ|ηο οὕτω μου, ἔφη, ὑπολάβῃς, ὠιὼ- 

κρατες, ὡς λέγοντος τι δεῖ ἑκάστην τῶν τεχνῶν τὸν 

φιλοσοφοῦντα ἐπίστασϑαι ἀκριβῶς, ὥςπερ αὐτὸν τὸν 
τὴν τέχνη» ἔγοντα" ἀλλ᾽ ὡς εἰκὸς ἄνδρα ἐλεύϑερόν τὸ 
καὶ πεπαιδευμένον ἐπακολουϑῆσαϊ τε τοῖς » γομέ- 
γοις ὑπὸ τοῦ Ἤν  αὲ οἷόν τε εἶναι ΟΜΝ Σὰ 
τῶν παρόντων, καὶ αὐτὸν ξυμβάλλεσθαν γνώμην" 
ὥςτε δοκεῖν χαριέστατον εἶναι καὶ σοφ ὠτατον ἀεὶ τῶν 
παρόντων ἐν τοῖς λεγομένοις » τεκαὶ Προ ττομεΊρις περὶ 
τὰς τέχνας. Κἀγὼ ιἔτι γὰρ αὐτοῦ ἡμφιγνόουν τὸν 
ἔχον ὃ, :1ε ἐβουγενοὺ , ρα ἐννοῶ, ἔφην, οἷον λέγεις 

τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; δ θνε ἣν γάρ μοι λέγειν, οἷον 
ὃν τῇ ἀγωνέᾳ εἰσὶν οἱ πένταϑλοι πρὸς τοὺς δρομέας 
ἢ τοὺς παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων μὲν λεί- 
πονται κατὰ τὰ τούτων ἄϑλα, καὶ δεύτεροί εἰσι πρὸς 
τούτους" τῶν δὲ ἄλλων ἀϑλητῶν πρῶτοι, καὶ νικῶ- 

σιν αὐτοὺς. τὰχ᾽ ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι λέγοις καὶ τὸ 
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οὖ Ὁ .» ζ Ἂ 3 Υ͂ δὴ φιλοσοφεὺν ἀπεργόζεσϑαν τοὺς ἐπιτηδεύοντας τοῦτο 
τὸ ἐπιτήδευμα" τῶν μὲν πρώτων εἰς ξύνεσιν περὶ τὰς 

ἢ , ᾿ « ι Ὁ Φ 5» -» 3] τέχνας ἐλλείπεσθαι, τὰ δευτερεῖα δ΄ ἔχοντας τῶν ἀλ- 
ΓΟ ο; . 

λων περιεῖναι, καὶ οὔτο) γίγνεσθαι περὶ πάντα ὑπα- 

τρὖν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσοφηχκότα" τοιοῦτόν τινά 
μοι δοκεῖς ἐνδείχγυσϑοαι. Καλῶς 7ὲ μοι, ἔφη, ὦ Σὦώ- 
κρατες, δοκεὶς ὑπολαβεῖν τὰ περὶ τοῦ φι ἐλοσόφου, 
δ , ἩΘυ - ΄ ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάϑλῳ, ἔστι γοὺρ ἀτεχνῶς 
τοιοῦτος οἷος μὴ δουλεύειν κἠδενὶ πρᾶ) ̓ἐκυῤλ, μηδ᾽ εἰς 

τὴν ἀκρίβειαν μηδὲν ΤῊ  τρῦτο ἃ ὥςτε διὰ τὴν 
τοῦ ἑνὸς τούτου ἐπιμέλειαν, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἅπο- 

ὕω ο, Ὁ, ν 

λελεῖρϑαι, ὥςπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μ8- 
Τ ) -" Χ Νὴ Ν ν :.} ΕῚ ν᾿ τοίως ἐφῆφϑαιΎ. ΜΠ ετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ 

προϑυμούμενος σαφῶς εἰδέναν ὅ, τι λέγοι, ἐπυνϑα- 
ψόμην αὐτοῦ, τοὺς ἀγαϑοὺς πότερον γρησίμους ἢ 
2 ᾿ ΞΣ ς 

ἀχρηστους εἰναι ὑπολαμβάνοι; Χρησίμους δὴ που, 
τ τὰ 2 τὴν ϑ ΣΕ ς- β ϑοὶ ; " 

Σώχρατες, ἕφη. «ἀρ οὖν, εἴπερ οἱ ἀγαϑοὶ χρή- 
ε ΤᾺΣ ἈΝ) ς ἤ γ.ν ᾿ 

σιμοι, οὐ πονηροὶ ἄχρηστοι; ᾿ΙὩμολόγει. 1 δὲ; 
ΣΙ ΣΡ Σ 3: ; εἰσν δλν τς ἡ ἂλ ς τοὺς φιλοσύφους ἄνδρας χρησίμους ἡγῇ, ἡ οὐ; Ὁ. 

δὲ ὡμολόγει χφηοσέμους" χαὶ πρός 7ὲ ἔφη χρησμῶν 

τάτους εἶναι ἡγεῖσθαι. Φέρε δὴ, γρῶμεν εἰ οὺ ἀλη- 
ϑῆ λέγεις" πῶς καὶ χρήσιμοι ἡμέν εἰσιν οἵ ὕπακροι 
οὗτοι; δῆλον γὰρ ὅτι ἑκάστου γε τὼν τὰὠς τέχνας 
ἐχόντων φαῦλο τερός ἐστιν ὁ φιλόσοφος. ᾿μμολόγει. 
Φέρε δὲ σὺ, ἢν δ᾽ ἐγώ, εν τύχοις ἢ αὐτὸς ἀσϑενή- 
σας, ἢ τῶν φίλων τις τῶν σῶν, περὲ οὗ σὺ υπουδὴν 

μεγάλην ἔχεις, πότερον, ὑγείαν κτήσασθαι βουλό- 
μενος, τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον τὸν φιλόσοφον εἰςάγοις 
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ἂν εἰς τὴν οἰκίαν, 1) τὸν ἰατρὸν ἂν λάϑοις; Αμφο-. 
τέρους ἔγωγ ἄν, ἔφη. Ἰή μοι, εἶπον ἔγωγ᾽, ἀμ- 
φοτέρους λέγε, (ἀλλ᾽ ὁπότερο» ν μᾶλλόν 79 καὶ πρότε- 
ρον. Οὐδεὶς ὧν , ἕφη, τοῦτό 2: ἀμφιςβητήσειεν, ὡς 
οὐχὶ τὸν ἰατρὸν καὶ μᾶλλον καὶ πρότερον. Τὲ δ᾽; 
γηὶ χειμαζομένῃ, ποτέρῳ ἂν μᾶλλον ἐπιτρέποις αὑτόν 

τε καὶ τὰ σεαυτοῦ; τῷ κυβερνήτῃ ἢ 9) τῷ φιλ οσόφῳ; ; 
Τῷ κυβεργήτῃ ἐ ἔγωγε. Οὐκοῦν καὶ τὰ] Ἰλὰ ἀμβάναα αὐ 
τῶς ἕως ἄν τις δημιουργὸς ἢ) ἢ, οὐ χρήσιμός ἐστι φι- 
λόσοφος; Φαΐένεται, ἔφη. Οὐκοῦν γῦν ἀχρηστός τις 
ἡμῖν ὃ Φιλόσοφός ἐστιν; εἰσὲ γὲρ δὴ που δημιουρ- 

γοί" ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲ ἐν» ἀγαθοὺς, χρησίμους 

εἰναι" τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχφείους υς . Μναγκάξετο ὁμολο- 

5.00}. Υ), Τἰοῦν; τὸ μετὰ το ὕτο ἑοωμοΐ οξ; ἢ ἄγρου- 

κότερόν ἐστιν ἔρεσϑαι; ρου ὅ, τι βούλει. Οὐδὲν 
δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ ὁλλο 1) ἀνομολογήσασϑαι τὰ εἰ- 
ρημένα. ἔχει δὲ πως ὧδί " ὡμωλογήσαμεν εἶναι καλὸν 
τὴν φιλοσοφίαν, καὶ αὐτοὶ φιλόσοφοι εἶναι" τοὺς δὲ 
φιλοσόφοις, ἀγαθούς" τοὺς δὲ ἀγαθοὺς, χθη σέμους, 
τοὺς δὲ πονηρούς, ἀχρήστους" αὖϑις ὃ. αὖ τοὺς 
φιλοσόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως ἂν δημιουργοὶ 

ὦσιν, ἀχφήστους εἰναι" δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ εἰναι. 
οὗ γερ ταῦτα ὡμολόγηται; Πάνυ, ἔφη. ᾿Ομολογοῦ- 
μὲν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατά γε τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φι- 
λοσοφεῖν ἑ ἔστι περὶ τἰὺς τέχνας ἐπιστήμονας. εἰναι, ὡς 
σὺ λέγεις, τὸν τύπον “πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι, καὶ 

ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν ἀνθρώποις Τα μι ὦσιν. ᾿Αλλὰ 

μὴ οὐχ οὕτως, ὦ φίλε, ἔχωσι, μηδ᾽ ἢ τοῦτο φιλο- 

σοφεῖν, περὺ τὰς τέχρος ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυ- 



“54 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ὑ. Ὁ αὐτὰς 
αϑ Γφῳ -" 356. ο' πραγμονοῦντα, κυπτάζοντα ζὴν, οὐδὲ πολυμαϑοῦν- 

2 ι 2 Υ 2, ἀν, ᾿ 

τα, ἀλλὰ ὅλλο τι. ἐπεί γὲ ὥμην καὶ ὄγειδος εἰναι 
τοῦτο, καὶ βαναύσους καλεῖσ θαι τοὺς περὺ τὰς τέχνας 

Τ' μα ν - ι ᾽ νῚ 

ἑοπουδακότας. 11. 2δὲ δὲ σαφέστερον εἰςόμεϑα εἰ 
2 5 : ,..ν - 3 «' 

ἄρα ἀληϑῆὴ λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ" τίνες ἵππους 
ΕΣ 1 ἈΡΑ͂Ι Ὁ ᾧ Ξ λ Νά Ὁ ᾿ Φ ϑῶο ᾿ Υ͂ ὰ ΘΝ 3ελι 

ἐπίστανται κολάζειν ὀρϑῶς; πότερον οἵπερ βελεί- 
΄-“- ; ΡΑῚ Ὡ’ 5 «’ Υ̓ χε" , 

στους ποιοῦσιν, ἢ ἄλλοι; Οἵπερ βελτίστους. “1 δέ; 
7 ᾿ κ , “ τῇ 

κύνας οὐχ οἱ βελτίους ἐπίστανται ποιεῖν, οὗτοι καὶ 
κολάζειν ὀοϑῶς ἐπέστανται; Τναΐ, Ἢ αὐτὴ ἄρα τὲἐχν γι ὡς ζ ς 1 )" Π Ἷ εν 5. ῆ 

βελτίστους τε ποιεῖ, καὶ κολύξει ὀρϑῶς; Φημί, ἢ 
2 ὦ τ , ὔ Ὁ ᾿ 

δ᾽ ος.ς 1ἰ δαί; πότερον ἥπερ ἡδμδεῖουι τε ποιεῖ καὶ 

χολάξει ὀρϑῶς, αὕτη καὶ γιγνώσκει τοὺς χρηστοὺς 

καὶ μοχϑὴ οὺς, ᾿ ἄλλη; -ἢ αὐτή, ἔφη. ᾿Εϑελή- 
-- ει 

σεις οὖν καὶ κατ ἀν 'ϑρώπων τοῦτο ὅμολο ογεῖν, ἧπερ 

βελτίστους ἀνϑρώπους ποιεῖ, ταύτην εἶναι καὶ τὴν 

κολάζουσαν ὀρθῶς, καὶ διαγιγνώσκουσαν τοὺς χρη- 
τ Ν , 7 7 3ὔ 3 ῳ «; 

στοὺς τε καὶ πονηρους; Πάνυ γ, ἔφη. Οὐκοὺν ἡτις 
εἰ, , ’ Ἔ 

ἕγα, καὶ πολλούς" καὶ ἡτις πολλοὺς, καὶ ἕνα; Ναί. 
, Ὁ“ 2,5 “Ξ ῷῳ 

Καὶ καϑ' ἵππων δὲ καὶ τῶν ἄλλῶν ἁπάντων οὕτω; 
᾿ Π [χ] Α Ὺ “Ὁ 

Φημί. τίς οὖν ἔστιν ἢ ἐπιστήμη, ἡτις τοὺς ἐν ταῖς 

πόλεσιν ἀκολὰ σταῖν Ὅντας καὶ παρανομοῦντας ὀρϑῶς 

κολύζει; οὐχ ἢ δικαστικὴ; ναί. Ἢ ἄλλην οὖν τινὰ 
Β.Ὶ 32 2 ̓ ἌΝ ΡῈ 

καλεῖς δικαιοσύτην ἢ ταὐτην; Οὐκ ἄλλην. Ουκοῦν 
͵ 

ἧπερ κολύζουσιν ὀρϑῶς, ταύτῃ καὶ γιγνώσκουσι 
γχαι «., Ἂς Οὐ 

τοὺς χρηστοὺς καὶ πονηροὺς; 1 αὑτη. Ὅςτις δὲ ἕνα 
Ἁ 4 Ἀ - 2 πῶ δ, (Ὁ 

γιγνον σχει, καὶ πολλοὺς γ3 σεται; Τγὰ:. Καὶ ὁςτις 
- [ «Ὧν. 88 ’ 

7γὲ ἌΡΨΝ ἀγνοεῖ, ὁ καὶ ἕνα; φημί: Εἰ ἄρα ἵππος 

ὧν» ἀγνοεὶ τοὺς πὸν ηρὸ ὃς καὶ τοὺς οχφηστούς, κἀν αὑτὸν 
ἀγγουοῖ “τοιὸς ΤΙ ἐστέ- : ον» εΐ, Καὶ εἰ βοῦς ὠν ἀγνοξὶ 
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γοὺς πονηροὺς καὶ χρηστούς, κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖ ποῖός 
ἐστι; Ναὶ, ἔφη. Οὕτω δὴ καὶ δὶ κύων; Ὁ Ὡμολόγει. 
Γί δ᾽, ΓΝ ἄνϑρωπος ὧν τις ἀγνοῇ τοὺς χοη- 

στοὺς καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, ἀρ οὐχ ξαυτὸν 
ἀγνοεῖ πότερον χρηστός ἔστιν ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ 
αὐτὸς ἀγϑρωπός ἔστι; “υνεέχώρει. , Τὸ δ᾽ ἑαυτὸν 

ἀγνοεῖν, σωφρονεῖν ἢ οὐ σωφρονεῖν ἐστιν; Οὐ σω- 
φρονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν, ἐστὺ σώφοὺ- 

νεῖν; Φημέ, ἔφη. Τοῦτ᾽ ἄρα, ὡς ξοικε, καὶ τὸ ἐν 

εἸελφοὶς γρώμμα παρακελεύεται, σωφφοσὺ; νην ἀσκεῖν 
καὶ δικαιοσύνην. Ἔοικε. Τὴ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κο- 
᾿λάζειν ὀρϑῶς ἐπιοτάμεϑα; Φημί. Οὐκοῦν ἢ μὲν 
κολάξειν ὀσϑῶς ἐπιστάμεϑα, δικαιοσύνη αὕτη ἐστίν, 

ἢ δὲ δι ̓ἀγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλλους, σωφροσ ὑ- 
νη; Ἔοικεν, ἔφη. Ταὐτὸν ἄρα ἐστὶ Υϑιωθ λον ὑνῃ καὶ σω- 
φροσύνη; Φαίνεται. Ὑ{11, Καὶ μὴν οὕτω γε καὶ πό- 
λεὶς εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οἵ ἀδικοῦντες δίκην! διδῶσιν; 
.“1ληϑὴ λέγεις, ξιρη. Καὶ πολιτικὴ ὥρα αὕτη ἐστέ; 
Ξυνεδόχει. Τί δέ; ὅταν εἷς ἀνὴρ ὀυϑῶς πόλι» διοι- 
"ἢ; ὄνομα τούτῳ οὐ τὑραννός τε καὶ βασιλεύς͵  (ῥὴη- 

μέ, Οὐκοῦν βασιλιν ἢ τὸ καὶ “τυρρ.νικῇ τέχνῃ διοικεῖ; 
Οὕτω. Καὶ αὑταν ἄρα αἵ αὐταὶ τέχναι ἐκείναις εἰσί; 
Φαίΐίνονται. Τί δὲ; ὅταν εἷς ὧν ἂν ὴρ οἰχίαν διδικῇ 
ἀμὰν τί ὄνομα τοὑτῳ ἐστίν; οὐκ οἰκονόμος τε καὶ 
δεσπότης; Τγαί. Πότερον οὖν καὶ οὗτος δικαιοσύνῃ 
εὖ ἂν Ῥὴν οὐκέαν διοικοῖ, ἢ ἄλλῃ τινὶ τέῴνῃ ; εἸικαιο- 
σύνῃ. Ἔστιν ἄρα ταὐτὸ, ὡς ἔοικε, νιν: τὺ- 
ραννος, πολιτικός, οἰκονόμος, δεσπότης, σώφρων. 

Ῥαᾶτ. Αματ, Ρ 
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δίκαιος" καὶ μία τέχνη ἐστὶ βασιλική, τυραγνικῆ, 
στολιτικὴ, δεσποτιχή, οἰκονομικὴ, δικαιοσὶ ὑνη, σωφρο- 
οὖνη. Φαΐνεται. ΙΧ. 1ὲ οὖν; τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν 
ΘΝ ει ι ΚΣ Ν Ὁ Ἐ 

ὃ ἰατρὸς περὶ τῶν καμνόντων τὸ λέγῃ, αἰσχρὸν μὴτε 
εἰ ΠΕ τ υς ἐφ δῶν Πρ 8.) ἑπεσϑαν τοῖς λεγομένοις δυνασϑαν, μὴτε ξυμβαλ- 

27 - 

λεσϑοαῦ ! μηδέν; καὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν δημεουρ- 
ο ει ᾿ ι 92. ΒΡ. τὰ 

γῶν, ὡφαύτως" ὅταν δὲ δικαστὴς ἢ ϑασιλεὺς ἢ ἀλ- 
Ἐ Ὁ “ᾳῃ " 3 ΕῚ ᾿ 

λός τις ὧν γῦν διήλθομεν, οὐκ αἰσχρὸν περὲ τούτων 
τ «ς᾽ Ἂς ᾿ Ἃ μὴτε ἕπεσθαι δύνασθαι, μὴτε ξυμβάλλεσθαι περὲ 
Ξ τυ γ᾽ 2 3 3 ’ 3 ; ῃ 

αὐτῶν; «Πῶς δ᾽ οὐκ ἀιοχρόν, ὦ «Σώκρατες, περί γὲ 
τουσούτων πραγμάτων μηδὲν ἔχειν ξυμ! ϑαάλλεσϑαι; 
Πότερον οὐ» καὶ σερὴ ταῦτα λέγωμεν, ἕφην, πέντα- 

ἊΨ ΠῚ Ό- .» ᾿ -Σο 

ὅλον αὐτὸν δεῖν εἶναι, καὶ ὕπακρον, τὶ δευτερεῖα 
ὙΠ ἘΝ . ᾿ " Σ 

δ᾽ ἔγοντα πάντων τὸν ΕΠΈ τλθλις καὶ ἀχρεῖον εἶναι, 
" ΡλῚ -ο Γ ᾿ -ὭὩ-θ Φ 

ἕως τούτων τις ἢ; ἢ πρῶτον μὲν, τὴν αὑτοῦ οἰκίαν 
Ἵ 27 2 ’ 32 ᾿ ᾿ ῳ ᾿ 

οὐκ ἄλλῳ ἐπιτρεπτέον, οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν τούτῳ 
βοϑαν, ΣΝ ΕΣ δυό α, ὃ ᾽ ἑκτέον,. ἀλλ αὐτὸν κολαστέον, δικάζοντα ὀρθῶς, εὐ 

͵ ἜΧΕΙΣ ΘΙ Ἀο τ ΤῊΣ 9 ΟΕ ᾿ 
μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ ἡ οἰκίᾳ; Ξυνεχώρει δὴ 

27 γι " » ἢ ς Γ Ἔλα ψρῆν Ω 
μοι. ᾿Επειτά γε δὴ που, ἐάν τε οἱ φίλοι αὐτῷ διαί- 

ι ε 

τας ἐπιτρέπωσιν, ἐν τὲ ἡ πόλις τὲ προςτάττῃ δια- 
᾽ν Ὕ " ἘΠῚ -»" 

κρίνειν ἢ δικάζειν, αἰσχρὸν ἐν τούτοις, οὺὐταῖοξ, δεύ- 
τερον φαΐνεσθϑαι, ἢ τρίτον, καὶ μὴ οὐχ: ἡγεῖσϑαι; : 
4οκχεῖ μοι. Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτισ τ8, τὸ φι- 
λοσοφεῖν φιλομαάϑειά τὲ εἶναι, καὶ ἢ περὶ τὰς τέχνας 

ν2 ᾽ -Ὡ « Υ Ὁ Φ 

πραγματεία. Εἰπόντος δὲ μου ταῦτα, ὃ μὲν σοφὸς 
ΟΥ̓ δ ἡ ἿΣ τως δ ’ ᾳ » τω ΜΞ ς Ἧ ὦ ὦ 

αἰσχυνϑεὶς τοῖς ποοειρημένοις, ἐσέγησεν" ὃ δὲ ἅμα 
᾿ Ὁ» ΕῚ Ὁ Ν - 297)ηη 2 ͵ ᾿ 3 

ϑὴς ἔφη ἐκείνως εἰναι" καὶ οὐ ἄλλοι ἔπῃνεσαν» τὰ ξὺ- 
θημένα. 



Ῥ- 145, ἃ, Ὁ. 6. ἜἬΠΑΝΤΨΕΤΓΥ 5. “17; 

γφάσστας ταις 

ΘΕΑΙΤΗ͂ΤΟ Σ. 

ΕΥ̓ΚΑΕΞΙΔΉΣ.: 
2 

μι, ὦ τερψίων, ἢ πάλαι, ἐξ ἀγροῦ; ΠΡ», 
᾿Επιεικῶς πάλαι. χαὶ σὲ γε ἐζή τουν κατ᾽ ἀγοράν. 

καὶ ἐθαύμαζον ὕτι οὐχ οἷός τ ἦν εὑρεῖν. Ἐ7. οὺ 

γὰρ ἣν κατιὶὴ πόλιν. ΤΈΡ, Ποῦ μὴν; ΕΥ̓͂. Εἢεἰς 
λιμένα καταβαίνων, Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερομένῳ ξπ 
Κορίνϑου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου Αϑήναζε. 111}, 
Ζῶγτι, ἢ τετελευτηκότι; Ἅ}7. Ζῶντι, καὶ μάλα μὖό- 
λις. χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει καὶ ὑπὸ τοσνμδτον τί- 
γῶν" μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὸ )7εγονὸς γόσημο ἐν 
τῷ στρατεύματι. ΤΈΕΡ. Μιῶν ἡ δυςεντερία; ΕΥ̓͂. 

᾿γαί, ΤῈΡ, Οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι, 
ΕΥ̓͂. Καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν, ὦ Τερψίων" ἐπεί τοὶ 
χαὺ γῦν ἤκουον τινῶν μάλα ἐγκωμιαξόντων αὐτὸν 
περὶ τὴν μάχην. ΤΈῈΡ. Καὶ οὐδὲν 78 ἄτοπον" ἀλ- 
Ἢ πολὺ ϑαυμαστότερον εἰ μὴ τοιοῦτος ἦν». Εἰ 
πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροὶ κατέλυεν ; 1711). ᾿Ηπεΐγετ 

οἴκαδε" ἐπεὶ ἔγωγ ἐδεόμην καὶ ξυνεβούλευον, ἀμ 

». 
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οὐκ ἤϑελε, καὶ δῆτα προπέμψας αὐτόν, ἀπιὼν πά- 
λιν, ἀνεμνήσϑην καὶ ἐθαύμασα «Σωκράτους, ὡς μαν- 
τικξῶς ἀλλα τε δὴ εἶπε, καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γόρ 

μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειρα- 
κίῳ ὄντι, καὶ ξυγγεγόμενός τε καὶ διαλεχϑεὶς πόνυ 

ἀγασθϑῆναι αὐτοῦ τὴν φύσιν" καί μοι ἐλϑόντι 1- 
ϑήναζε εοὑς τὸ λόγους οὖς διελέχϑη αὐτῷ διηγὴσα- 
το, καὶ μᾶλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ τε ὅτι πᾶσα ἀνάγ- 

κῃ εἴη τοῦτον ἐλλόγιμον γενέσϑαι, εἶπτερ εἰς ἡλιπίαν 
ἔλθοι. ΤῈΡ. καὶ πὐλ ϑὲ 5. ὡς ἔοικεν, εἶπε" 

ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἵ λόγοι; ἔγοις ἂν διη Ιχήσασϑαι; 

ΕΥ̓͂. Οὐ μὰ τὸν Δία, οὔκουν οἵτω γε ἀπὸ στόμα- 
τος" ἀλλ ἐγραψόμην μὲν τότ᾽ εὐθὺς οἴκαδ᾽ ἐλϑὼν 
ὑπομνήματα, ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνησκύ- 
μένος, ἔγραφον" καὶ ὁσάκις ΄“ϑήναζε ἀφικοίμην, 
ἐπανηρώτων τὸν Σωχράτη ὃ μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦ- 
00 ἐλθὼν ἐπηνωρϑούμην" ὥςτε μοι σχεδόν τι πᾶς 

ὃ λόγος γέγραπται. ΤῈΡ. ᾿Δληϑὴ" ἤκουσά σου καὶ 
πρότερον" καὶ μέντοι ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖ- 
ξαι, διατέτριφα δεῦρο. ἀλλὰ τὶ κωλύειν γῦν ἡμᾶς 
διελθεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσασϑαι δέομαι, 

ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων. ΕἿΝ -Αλλὰ μὲν δὴ καὶ αὖ τὸς μέ- 
χρυ ᾿Ερινεοῦ Θεαίτητον προὔπεμψα" ὥςτε οὐκ ἂν ἀη- 

-ρ7ὦ ΦῚ Υ͂ 3γ.,2 χ» ἃ ἘΠ, δΝνσ ε; ΝΣ Σ 

δῶς ἀναπαυοίμην. ἀλλ ἑωμεν,λ κὰν μὲν αμα ἀνα- 
πανομένοις ὁ παϊΐς ἀναγνώσεται. ΤΕΡ. ᾿Ορϑῶς λέ- 

γεις. -- ΕΥ̓͂. Τὸ μὲν δὴ ΟΕ ὦ Τερψίων, τουτί, 

ἐγραψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον" οὐκ ἐμοὶ Σω- 

κρότη διηγούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον. 
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οἷς ἔφη διαλεχϑῆναι. ἔφη δὲ τῷ τε γεωμέτρη Θεο- 
δώρῳ καὶ τῷ Θεχιτήτῳ. ἵνα οὖν ἐν τῇ γραφῇ μὴ 
πιρρέχοιεν πράγματα αἵ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις 
πιερὴ αὐτοῦ τε ὅπότε λέγοι ὃ “Σωκράτης, οἷον Κάγω 
ἕφην, ἢ Καὶ ἐγὼ εἰπὸν, ἢ αὖ περὶ τοῦ ἄποκρινο- 
μένου, ὅτι Ξυνέφη, ἢ" Οὐχ ὡμολόγει" τούτων ἕνε- 
κα, ὡς αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγόμενον ἔγραψα, ἐξελὼν 
τι τοιαῦτα. 1ῈΡ, Καὶ οὐδὲν γε ἀπὸ τρόπου, ὦ 
Εὐκλείδης. ΕΥ̓͂. ᾿Αλλὰ παΐ, λαβὲ τὸ βιβλίον, καὶ 
λέγε. 11. ΣΏ. Εὶ μὲν τῶν ἐν Ἱκυρήνῃ μᾶλλον ὀτηδό- 
μη», ὦ Θεύδωρε, τιὶ ἐκεῖ ἂν σε καὶ περὶ ἐχείγων» 
ἀγηρώτων, εἶ τινες αὐτόϑι περὶ γεωμετρίαν ἢ τινα 
ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὲ τῶν γέων ἐπιμέλειαν ποιού- 
μεέξοι" νῦν δὲ ἧττον γὰρ ἐκείνους ἢ τοὐςδε φιλῶ, 

καὶ μᾶλλον ἐπιϑυμῶ εἰδέναι τίγες ἡμῖν τῶν γέων ἐπί- 

δοξοι γενέσθαι ἐπιεικεῖς. ταῦτα δὴ αὐτός τε σκοπῷ 
καϑόσον δύναμαι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐρωτῶ, οἷς ἂν 

ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας ξυγγέγνεσϑαι.. σοὶ δὲ οὐκ 
ὀλίγιστον πλησιόζουσι" καὶ δικαίως, ἄξιος γὰρ τώ 
τε ἄλλα, καὶ γεωμετρίας ἕνεκα, εἶ δὴ οὖν τινὶ ἐνέ- 
τυχὲς ἀξίῳ λόγου, ἡδέως ἂν πυϑοίμην. ΘΕΟ, Καὶ 
μὴν, ὦ Σώκρατες, ἐμοΐ τὸ εἰπεῖν καὶ σοὶ ἀκοῦσαι 

σπόνυ ἄξιον, οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρακίῳ ἔγτε- 

τὐχηκα. καὶ εἰ μὲν ἣν καλός, ἐφοβούμην ἂν σφό- 
δρα λέγειν, μή καί τῳ δόξω ἔν ἐπιϑυμίῳ αὐτοῦ εἷ- 
ψαν" γνὺν δὲ (καὶ μὴ μου ἄχϑου) οὐ γάρ ἐστι καλύς" 
προφέοιριε δὲ σοῦ πὴν τὸ σιμότητᾳ, καὶ τὸ ἕξω τῶν 
ὀμμάτων" ἧττον δὲ ἢ σὺ ταῦτ ἔχει" ἀδεῶς δὴ 
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, 3 ᾿ « 5» «; τ 4 ΄ δε διν 

λέγω. εὖ γὰρ ἴσθι τι ὧν δὴ πώποτε ἐνέτυχον 
οἾ Γ “- Γ Ν ὅς.» 3 δ τ 

(καὶ πάνυ πολλοῖς πέπλησ ΠΏΠΕῚ οὐδένα πῶ ἠσϑόμην 
οὕτω ϑαυμαστῶς εὖ πεφυπό ΓΟ. τὸ γὰρ εὐμαϑῆ ὅν- 

τα, ὡς ἄλλῳ χαλεπόν, πρᾷον αὖ εἶναι διυϊφερόντῶως, 
Ἃ 

καὶ ἐπὶ τούτοις ἀνδρεῖον παρ᾽ ὄντι !οῦν, ἐγὼ μὲν 

οὔτ᾽ ἂν ὠόμην γενέοϑαι, οὔτε δρῶ γιγνο ὌΨΙ ἀλλ ἣν φύμην γενέσϑαι, οὔτε ὁρῶ γιζνομ 5 ἀλλ 
« ““ “υ - Ἂ, δ Ἃ, μ 

οὐ τὲ ὀξεῖς ὠςπερ οὗτος, καὶ ΠΣ ΧΙΤΟΙ καὶ μνήμονες, 
ς δ ᾿ ο Ν 

ἧς ταπολλὰ καὶ πρὸς τιὺς ορ ργὲς ὀξύῤῥοπ ποΐ εἰσι, καὺ 
31 , 

ἄττοντες φέρονται, ὥςπερ τι ἀνερμάτιστα πλοῖα, 
ἿΝ ᾿ ΒλῚ Ἄ τ 

καὶ μανικώτεροι ἢ ἀνδρειότερον φύονται" οἵ τε αὖ 
[ 5 -Ὁ , , 

ἐμ "ρου δεοίερθε, γωϑροὶ πὼς ἁποντῶσι πρὸς τὰς μα- 
Γ ι [α] . 

θήσεις, καὶ λήϑης "γέμοντες" ὃ δὲ οὐτῶ λείως τὲ 
καὶ ἀπταίοτως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαῦ ἡ- 

σϑις τὲ χαὶ ζητήσεις; (ετιὶ πολλῆς τῆς πρᾳύτητος, οἷον 

ἐλαίου ῥεῦμα ἀψοφητὶ ῥέοντος, ὥςτε ϑαυμάσαι τό, 
»" »γ 4. Ὁ 

τς ὑτο» ὄντα, οὑτω ταῦτα διαπράττεσθαι. Σ.Ω, 
οὖ ὦ) γελὴ εἰς’ τίγος δὲ καί ἐστι τῶν πολιτῶν; 

Ἢ ᾽ 2) ᾿ Ι ἕ 

ΘΕ Δ κήπου μὲν τοὔνομα, μνημογνεύω δὲ οὔ. ἀλ- 
λὰ γάρ ἐστε τῶνδε τῶν προριόγτων ὃ ἐν τῷ 

γ ΡΒ , 7:5. ο 

μέσῳ. ὅτι γὲρ ἐν τῷ ἕξω δρόμο ἠλείφοντο ἑταῖροι 
Τπ 3 ω Ν 9) ω ον ω- 

τέ τινὲς οὗτοι αὐτοῦ, καὶ αὐτός" γῦν δὲ μοι δοκοῦ- 
9 νι 5 , 

σιν ἀλειψάμεγοι διυρὸν ἰδγαι!. ἀλλὰ σκόπεε εἰ γιγνώ- 
ὩΣ “23 

σχεις αὐτόν. ΣΏ. Τὶγν ὥσχω" ὃ τοῦ Σουγιέως Πυ- 
“3 ᾿ ΓΖ 

φρονίου ἐστί" καὶ πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὺς οἵον 
᾿ . Ὁ -» Ἀν δὴ 3 Ἀ 

χαὶ σὺ τοῦτον διηγῆ, καὶ ἄλλως ἀν ν μον. καὶ 
μέντοι καὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν κατέλιπε" τὸ δ᾽ ὄνο- 
μα οὐκ οἷδα τοῦ μδιρσκίου. ΘΕῸ. Θεαίτητος, ὦ 

, ᾿ ᾿ 3 ο 

Σώκρατες, τὸ γε ὄνομα," τὴν μέντοι οὐσίαν δοκοῦσὲ 



δ 8. ».χ2δ.....Ὀ. ΤΉΒΛΕΤΙΕΥ "5. ἢ Μ91 

μοι ἐπίτροποΐ τινες διεφϑοαρκέναι" ἀλλ ὅμως καὶ 

Ἐθύδ' τὴν τῶν χθὴη μάτων εὐρ θεότητα ϑαυμαστύς, 

ἢ “Σώκρατες. ΣΩ. Τενγνικὸν λέγεις τὸν ἄνδρα" καὶ 

μον κέλευε αὐτὸν ἐνθάδε παρακαϑίξοσθαι. ΘΕΟ. 

Ἔσται ταῦτα. Θεὸ αἶτητε, δεῦρο παρε “Σωκράτη. 

Σ.. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Εὐα πη τν ἵνα κἀγὼ ἐμαυτὸν 

ἀνασχέψωμαι, ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον" φησὺ 
γὰρ Θεόδωρος ἔχειν μέ σοι ὅμοιον. ἀτὼρ εἰ νῶϊν 
ἐχόντοιν ἑκατέρου λύραν, ἔφη αὐτὰς ἡομόσϑαι ὁμοί- 
ἧς, πότερον εὐϑὺς ἂν ἐπιστεύομεν, ἢ ἐπεσκεψά- 
μεϑ' ἂν. εἰ μουσικὸς ὧν λέγοι; ΘΙΑ1. ᾿Επεσκεψά- 

μεθ ἄν. Σ.Ὦ. Οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες, ἐπει- 
ϑόμεϑ᾽ ἄν: ἄμουσον δὲ, ἠπιστοῦμεν; ΘΕΑ͂Ι. “- 
ληϑῆ. ΣΩ. νῦν δὲ γ οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς 

τῶν προσώπων ὁμοιότητος, σχεπτέιν εἰ γροαφικὸς ὼν 

λέγει, ἥ οὔ. ΘΕΑ͂Ι. “κεῖ μοι. ΣΏ. "Δ οὖν ζω- 

γραφικὸς Θεόδωρος; ΘΙΣΑΓ. Οὐχ, ὅσον γέ μὲ εἰδέ- 
ἰδῆς ΣΙ... οὐδὲ γεωμετρικός; ΘΕΑ͂Ι. Πάν- 
τῶς δή που, ΔΙΣῈ ὑρατες. 5). Ἢ καὶ ἀἄστρονο- 

αἰχός, καὶ λοχιστι ὃς τὲ καὶ μουσικός, καὶ ὅσα παι- 

εἰὰς ἔχεται; ΚΡ ΘΕΑ͂Ι. Ἴμοιγε δοκεῖ. ΣΏ. 1. μὲν 

(ρα ἡμῖῆς τοῦ σώματός τη τὴ» διοίους εἶναι, ἐπαι- 

ὧν πὴ ἢ ψέγων, οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν γοῦν 
ροςἔχειγν. Θ]141. Ἴσως οὔ. ΣΏς 11 δ᾽; εἰ πυτέ- 
ὸν τὴν ψυχὴν ἐπαινοῖ πρὸς ἀρετὴν τε καὶ σοφίαν, 
'ρ᾽ οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι προϑυμεῖσθαι 

'γασκέψασώαιν τὸν ἐπαινεϑέντα, τῷ δέ, προῦ ὑμὼς 
εὑτὸν ἐπιδεικνύναι; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὗν, ὦ Σώκρα- 



232 ῬΙΑΤΟΝΙΒ ἜΒΠΕΎ 

τες, ΠῚ. ΣΩ, Ὥρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαέτηπε, σοὶ μὲν 
ἐπιδειενύναι, ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσθαι" ὡς εὖ ἔσθιε, ὅτι 

Θεόδωρος πολλοὺς δὴ πρός μὲ ἐπαινέσας ξένους τε 
καὶ αὐτοὺς οὐδένα πῶ ἔπήνεσεν ὡς σὲγῦν δὴ. ΘΕ 41. 

Εὖ ἂν ἔχοι, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ὅρα μὴ παίζων ἕλε- 

Εν ΟΣΘ)ι Οὐχ οὗτος ὁ τρόποι Θε ἐϑώσανι ἀλλὰ μὴ 
ἀναδύου τᾶὶὶ ὡμολογημένα, σκηπτόμενος παίζοντα 
λέγειν τόνδε, ἵνα μὴ καὶ ἀναγκασθῇ μαρτυρεῖν" 
πάντως γὺρ οὐδεὶς ἐπισκήνεν αὐτῷ ἀλλὰ ϑαῤῥῶν 
ἕμμενξ τῇ ὁμολιγίᾳ. ΘΈΑΙ. ᾿Αλλὰ χρὴ ταῦτα ποὶ 
εὖ», εἴ σου δοκεῖ. ΣιΏ, “έγε δή μοι. μανϑάνεις 

ποὺ παριὲ Θεοδώρου γεωμετρίας ἅττα; ΘΕἉ1. Ἔ- 
γῶωγε, ΣΏ. Καὶ τῶν» περὶ ἀστρονομέαν τὲ καὶ ἀρ- 

Αἰ α καὶ λογισμοὺς; ΘΕΑ͂Ι. Ἡῤοϑυμδυμοὶ "νὰ 

δή. Σ,Ώ., ἹΚαὶ γὰρ ἐγώ ὦ παῖ, παρά τε τούτου καὶ 
σὰρ ἄλλων, οἷς ἂν οἴωμαί τι τούτων ἐπαΐειν" ἀλλ᾽ 
ὅμως τὰ μὲν ἀλλα, ἔχω περὶ αὐτὼ μετρίως, σμιωιρὸν 
δέ τὸ ἀπορῶ, ὃ μετὰ σοῦ τε καὶ τῶνδε σκεπτέον. 
Καί μου λεγε: ἀῤ οὐ τὸ μοανϑάνειν ἐστί, τὸ σο- 
φώτερον γίγνε εσϑαι περὸ ὃ ἀν αν ἐς» ΘΜ. 

Πῶς γὰρ οὔ; Σ,Ώ,. Σοφίᾳ δὲ γ, οἶμαι, σοφοὶ οἵ 
σοφοί. ΘΕΑ͂Ι. ἵναΐ, 2.2, Τοῦτο δὲ μῶν διαφέ- 
ρει τι ἐπιστήμηςξ; ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ἢ 
σοφία" ; οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες, ταῦτα καὶ σοφοΐ; 
ΘΕΑ͂Ι. 1ἰ μήν; Σ,.. Ταὐτὸν ἄρα σοφία καὶ ἐπι- 
σϊήμη; ΘΡΑ͂Ϊ. ἰγαί. ΣΩ, Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν 

ἐστὶν ὁ ἀπορῶ, καὶ οὐ δύναμα: λαβεῖν] ἱκανῶς στοῦ 
ἐμαυτῷ, ἐπιστήμη δ, τι ποτὲ τυγχάνει ὄν. ἀρ᾽ οὗ» 
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δὴ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; τίς ἂν ἡμῶν πρῶ- ἡ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; τίς ἂν ἣμ θ 
᾽ ἀπ οξ' ᾽ [5 Β} ἌΓΚΟΔ ΟΑΤΕΙ “ 

τος εἴποι; ὃ δὲ ἁμαρτών, καὶ ὃς ἂν ἀεξ ἀμσρτανῇ: 
καϑδὶ δεῖται, ὥςπερ φασὲν οὗ παῖδες οὗ σφαιρίζοντες, 

Ἷ 

ὕγος" ὃς δ᾽ ἂν περιγένηται αἀγαμάρτητ τος, βασιλεὺ- 
σεν ἡμῶν, καὶ ἐπιτάξει ὁ, τι ἂν βούληται ἀποκρί- 

γεσϑαι. τέ σιγᾶτε; οὔ τό που, ὦ Θεόδωρε, ἐγῶ 
ὑπὸ φιλολογέωας ἀγροικί ζομαι Ἵ προθυμούμενος ὑμᾶς 

ποιῆσαν διαλέγεσθαι, καὶ φίλους τε καὶ προςζηγό-- 
2 [ ᾿ (ΠῚ ! 

ροὺς ἀλλήλοις γίγνεσθαι; ΘΕΌ. Ἥκιστα, ὦ Σω- 

κρατες, τὸ τοιοῦτον ἂν εἴη ἄγροικον" ἀλλὰ τῶν μεε- 
: ; ἢ Ὁ Ἷ ἈΝ, ΤῊΝ Ν ; 
ρακίων τινὰ κελευξ σον ἀποχρίγασθϑαι. ἐγὰ μὲν γοῖρ 
ἘΣ Ὁ Π ἌΝ ἢ Ἶ Σ 9 Ξ “- ; 

αἀήϑης τῆς τοιαύτης διαλέκτου, καὶ οὐδ᾽ αὖ ξυνεϑέ. 
- - ΝΣ Π ὃΧ - 

ἐκίαν ἔχω" τοῖϊςὃς δὲ πρέποι τὲ ἂν τοῦτο, 
Ὁ  Αχω Ὁ ᾿ ’, -" 3 

καὶ κοὐκ πλεῖον ἐπιδιδοῖεν. τῷ γιΐρ ὄντε ἡ νεύτης 
Ψ “Ὁ ) Π 27 32.2.2 [9] 2 ᾿ 9 ’ 

εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ, ὠςπερ ἤρξω, μὴ ἀφίέ- 
Ὁ πο ΘΜ ΜῈ Ἴ 2 Υ͂ 

σὸ τοῦ Θεαιτήτου, ἀλλ᾽ ἐρώτα. Σ,Ώ. “ἀκούεις δή, 
Ἢ δι ; ς 'ς ἘΠΟΕ - ς 
 Θὲε ἑαέτητε, ἃ λέγει ὁ Θεόδωρος" ᾧ ἀπιστξιν, ὡς 
2 ι 2! πο. 3. Τ 3 ’ - 

ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐϑελήσεις, οὔτε ϑέμις 
ο-Ὁ 5 τς ) περὸ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντι νεώ- 

) Ὁ "] 2 “4 3 

τερον ἀπειϑεῖν. ἀλλ εὖ καὶ γεγγαίως εὐπὲ τὶ 
-Ὁ κ " ΞΝΝ ι ΕἸ 

σον δοκεῖ εἴναν ἐπιστήμη. ΘΕΑ͂Ι. Αλλὰ χρὴ, ὦ 
, 2 ! νας -Ὁ 

“Σώκρατες, ἐπειδὴ περ ὑμεῖς κελεύετε" πάντως γάρ, 
ἂν τι καὶ ἁμάρτω, ἐπανορϑώσετε. Σ. Πάνυ μὲ» 
οὖν, ἄν περ οἷοί τὲ ὦμεν. ΙΚ. ΘΕΑ͂Ι. δοκεῖ τοίνυν 
μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου ἄν τις μάϑοι, ἐπιστῆμαι 

τι "“Ὡ ν -ὮὉ 

εἶναι, γεωμετρέα τὸ καὶ ἃς νῦν δὴ σὺ διῆλθες" καὶ 
αὖ σκυτοτομικὴ τε, καὶ αἵ τῶν ἄλλων δημιουργῶν 
τέχναι, πᾶσαΐ τε καὶ ἑκάστη τούτων, οὐκ ἄλλο τι ἢ 
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᾿ ( “ 
ἐπιστημὴ εἶναι. Σ,Ώ,. Τενναΐως μοι καὶ νῷ δώ- 

ν ΕῚ " . 
ρῶς, ὦ φίλε, ἕν αἰτηϑεὶς πολλὰ δίδως, καὶ ποικί- 

2 ς Ὁ Ὁ -, δὺ ᾽ -Ὡ ΕΣ 

λα ἀντὶ ἁπλοῦ. ΘΕΑ1. Πῶς; τί τοῦτο λὲ; γεις, ὦ 

Σώχρατες; ΣΉ. Ἰδὼς μὲν ὀδδῶ; ὁ μέντοι οἶμαι, 
τ . ἐπι " ΠΣ Ὁ φράσι 9" ὅταν λέγῃς σκυτικὴν, μὴ τι ἀλλο φρύζεις 

᾽ Φ , 
ἢ ἐπιστὴ;: Ἵ ὕποδη, μάτων ἐργασίας; ΘΙ 41. Οὐδέν. 

ξ Ἐπ γ ον 2) ν 2 {τ ἃ 
Σ.Ω. τί δ᾽ ὅταν τεκτονικὴν; μὴ τι ἄλλο ἢ ἐπιστή- 
μὴν τῆς τῶν ξυλίνων σκευῶν ἐ θγασίας; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδὲ 

-ὦν 3 - 

τοῦτο, Σ,. Οὐκοῦν ἐν ἀμφοῖν οὗ ἕκατέροα, ἐπι- 
ἐγ; ἢ Ὄπ" ᾿ ᾿ ν 3 

στημη, τοῦτο δρίξεις; Θ)Α]. νὰν ΤΣ" Τὸ ὃ 
3 

ἐπερωτηϑέν, ὦ ἀεινϑαου οὐ τοῦτο ἢν, τίνων ἢ 
᾿ 58. υ 

ἐπιστήμη, οὐδὲ ὅπόσαι τιγές" οὐ γὰρ ἀριϑμῆσαν 
5 ν Ὁ ) ν 

αὐτὰς βο υλόμεγοι ἡρύμεϑα, ἀλλὰ γνῶναι ἐπιστήμην 
αὐτὸ ὃ, τι ποτέ ἐστιν" ἢ οὐδὲν λέγω; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ 
μὲν οὖν ὀρϑῶς. ΣΙ. Σκέψαν δὴ καὶ τόδε: εἴ τις 
ἡμᾶς τῶν φαύλων τὶ καὶ προχείρων ἔροιτο, οἷον πε-- 

Ν - οἱ 2 ᾿ ᾿ » 
οὗ πηλοῦ, ὁ, τί ποτ᾽ ἐστέν, εἰ ἀποκριναέμεθϑα αὖ- 

τῷ, πηλὺς ὃ τῶν χυτρέων, καὶ πηλὸς ὃ τῶν κορο- 
- "ἢ Ἃ ἣν «ς« “ο [ μὴν τ Ἂλ πλάϑων, καὶ πηλὸς ὃ τῶν πλινϑουργῶν, οὐχ ἂν 

- Ξ Ψ 

γελοῖοι εἰμεν; ΘΕΑ͂Ι. σῶς. ΤΣ Σ Πρῶτον μερὺ γὲ 

που, οἰόμενοι ξυνιέναν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀποχρίσεως 
ον .“ ΄ - 

τὸν ἐρωτῶντα, οταν εἴπωμεν, “τηλός, εἴτε, ὁ τῶν 
α ᾿ 2! 3 - 

ποροπλάϑων, προςϑέντες, εἴτε ἀλλων ὠντιγωνοῦν 
- ΡῚ ἔ ἢ .ὕ, 

δημιουργῶν" ἢ, οἴει, τὶς τὶ ξυνέησέ τινος ὄνομα, 
σι Ὁ ᾶ 9. -«- ᾿ 9.» 

Ὁ μὴ οἷδὲ τί ἐστιν; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς, ΣΏ. Οὐδ 
οΥ ) ε » ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων ξυνέησιν ὃ ἐπιστὴ μὴν 

5 ς -- ᾿ 2] ᾿ 3 

μὴ εἰδώς. (ΘΕΔ1. Οὐ γάρ. ΣΏ. Σκυτικὴν ἀραὶ οὐ 
ῳ Π ει ον" ΠῚ ῇ 5 -" 32 ! 2! λ 

ξυνίησιν, ὡς ἂν ἐπιστήμην ἀγνοῇ, οὐδὲ τινὰ ἄλλην 

»ὐτιρ, ῆδβαρυυσειβο. δ ϑοι, κὐρι.... 
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τέχνην. ΘΕΑ͂Ι. Ἔστιν οὕτω. Σ.Ώ. Τελοία ἄρα ἢ 
ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηϑέντι, ἐπιστήμη τὲ ἐστιν, ὅταν 
ἀποχρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα. τιγὸς γὸρ ἔπι: 
στήμην ἀποχρίνεται, οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτηϑείςς ΘΕΑ͂Ι. 
Ἔοικε. ΣΙ. "Ἐπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βρα- 

χέως ἀποκρίνασθαι, περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν" 
οἷον καὶ ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει, φαῦλόν που καὶ 
ἁπλοῦ εἰπεῖν, ὅτι γῆ ἀγρῶ φυραϑεῖσα πηλὸς ἂν 
εἴη" τὸ δ᾽ ὅτου, ἐᾷν χαΐρειν' γ,. ΘΕ41. Ῥᾷάδιον, 

ὦ Σώχρατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται" ἀτὰρ κινδυ- 
ν»εὗύεις ἐρωτᾷν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος εἰςῆλϑε 
διαλεγομέγοις, ἐμοΐ τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ 
Σωκράτει. Σ.2. Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε; ΘΕΑ͂Ι. 

Περὶ δυνάμεών τὰ ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε, τῆς τὸ 
τοίποδος πέρι καὶ πεντέποδος, ἀποφαίνων ὅτι μήκει 
οὐ ξύμμετροι τῇ ποδιαίχα " καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἑκά- 
στὴν προσιρούμενος, μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος. 

ἐν δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰς λϑέ τι τοι- 
οὔτο», ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆϑος αἵ “δυνάμεις ἐφαί- 

γοντο, πειραϑῆναι ξυλλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας ταὺ- 
τὰς προςαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις. Σ.Ώ. ἯΙ καὶ 

εὑρετέ τὸ τοιοῦτον; ΘΕΑ͂Ι. Ἔμοιγε δοκοῦμεν" 
σχύπε: δὲ καὶ σύ. ΣΩ. «έἐγε. ΘΕΑ͂Ι. Τὸν ἀοιϑ- 
μὸν πάντα δίχα διελάϑομεν" τὸν μὲν δυγάμεγονίσον 
ἰσάκις γίγεεσθαι, τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικά- 
σαντες, τετράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προςεΐπτομεν. 
ΣΏ. Καὶ εὺ γε. ΘΕΑ͂Ι. Τὸν τοΐνυν μεταξὺ τοὐ- 

του, ὧν καὶ τὼ τρία καὶ τὼ πέντε, καὶ πῶς ὃ ἀδὺ- 
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νῶτος ἰσώπις ἴσος γεγέσϑαι, ἀλλ ἢ πλείων ἐλαττο- 
γάπις, ἢ ἐλάττων πλεξον ἄκις γίγνεταν, μείζων δὲ καὶ 

“ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, τῷ προ- 
μήκει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες, προμὴ Ἱκῆ ἀριϑμὸν 
ἐκαλέσαμεν. ΣΏ. Καβδλιστα. ἀλλὰ τὲ τὸ μετὰ 
τοῦτο; ΘΕΑ͂Ι. Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἐσόπλευρον» 
καὶ ἐπίπεδον ἀριϑμὸν τετραγωνέζουσι, μῆκος ὧρε- 
σάμεϑα" ὕσαν δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις" ὡς μὴή- 

πεὶ μὲν οὗ ξυμμέτρους ἐκε εὐγαις, τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις, 

ὥ δύνα: νται. καὶ περὶ τὰ στερξιὶ ἄλλο τοιοῦτον. 
ΣΝ Ὁ... 1 “Αφιστά ἀνθρώπων, ὦ παῖδες: ὥςτε μοι 
δοκεῖ ὃ Θεόδωρος οὔ" ὅγοχος τοὶς ψευδομαρτυρίοις 
ἔσεσϑαι. ΟΕΑ͂Ι. Καὶ μὴν, ὦ Σώκρατες, ὃ, γε 

ἐρωτᾷς περὶ ἐπιστὴμ ᾿ς, οὐκ ἂν δυγαέμην ἀποκρέγα- 

πρ λα, ςπὲρ περὶ τοῦ μήκους τε καὶ τῆς δυγάμεως" 
αἰτον σὺ γὲ μὸν δοκεῖς τοιοῦτόν τι ζητεῖ»" ὥςτὲ 

πόλιν αὖ φαίνεταν ψευδὴς ὃ Θεόδωρος. ΣΏ. Τὶ 

δαί; εἴ σε πρὸς δρόμον ἐπαινῶν, μηδειὰ ἔφη οὕτω 
δρομικῷ τῶν γέων ἐντετυχηκέναι, εἶτα διαϑέων, τοῦ 
ἀκμάζοντος καὶ τοαχέστου. ἡττήϑης, ἧττόν τι ἂν οἶει 
ἀληϑῶς τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; ; ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἔγωγε. ΣΏ. 
“ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥςπερ γῦν δὴ ἐγὼ ἕλεγον, σμι- 
κρόν τι οἴει εἶναι ἐξευρεῖν, καὶ οὐ τῶν πάντη ἄκρων; 
ΘΕΑ͂Ι. Ἰγὴ τὸν 4. ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἄκρο- 
τότων. ΣΙ). Θάῤῥδει τοίνυν περὶ σαυτῷ, καί τι 
οίου Θεόδωρον λέγειν" προϑυμήϑητι δὲ παντὶ τρό- 
πῷ) τῶν τὸ ἄλλω» πέρι καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον, 

τί ποτὲ τυγχάνει ὅν. ΘΕΑ͂Ι. προθυμίας μὲν ἕνε- 

: 
᾿ 
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κεν, ὦ “Σώκρατες φανεῖται. ΥΙ. ΣΩ. Ἴϑι δή" καλῶς. 
γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω" πειρῶ μιμούι ὑδγος τὴν περὶ τῶν 

δυνάμεων ἀπόκρισιν, ὥςπερ ταῦτας πολλὺς οὔσας ἑνὸ 

ἐἰδεὺ περιέλαβες, οὕτω καὶ τὰς πολλὰς ἐπιστήμας 

ἑνὶ λόγῳ προςειπεῖν. ΘΕΑ͂Ι. Ὧλλ εὖ ἰδϑιὶ, ὦ Σώ- 

᾿ρᾶτες, πολ δια δὴ αὐτὸ ἐπεχείρησα ΠΝ ἡ ορϑυν 
ἀκούων τι ὃς παρὰ σοῦ ἀποφξξ ϑομένας, ἐρωτήσεις" ἀλ- 
λὰ γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι ἐμαυτὸν ὡς ὑπο 
γ»νῶς τι λέγω, οὔτ᾽ ἄλλου ἀκοῦσαι "λέγοντος οὕτως ὡς 

σὺ διακελεύῃ" οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι τοῦ 
τὰη ει». ΟΣ. ὙΠ εὶς γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὼ 
τὸ μὴ κεγὸς ἀλλ ἐγκύμων εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ οἶδα, 
ὦ Σώχρατες" ὃ μέντοι 1 πέπονθα λεγῶ. ΣῸΣ Εἶτα, 

ὦ κατυγέλαστε, οὐχ ἀκήκοας ὡς ἐγὼ εἰμε υἱὸς μαίας, 

μάλα γενναίοις τε καὶ βλυσυρᾶς, Φαιναρέτης; ΘΕΑ͂Ι. 

Ἤδη τοῦτό γε ἤκουσα. ΣΩ. Ἶάρα καὶ ὅτι ἐπιτη- 
δεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκήκοας; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. 23λλ᾽ εὖ ἴσϑ' ὅτι" μὴ μέντοι μου κατείπης πρὸς 
τοὺς ἄλλους" λέληθα } γάρ, ἐλ ε ταύτην ἔχων 

τὴν τέ χρην" οἵ δέ, ὅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέ- 
γουσι πε θὲ ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός εἰμι, καὶ ποιῶ 

-Ὁ 

τοὺς ἀνθφδοτα νὰ ἀπορεῖν. ἢ καὶ τοῦτο ἀκήκοας; 

ΘΕΑ4:. Ἔγοωγε. ΣΩ. Εἴπω οὖν σοι τὸ αἴτιον; 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖ». Σ.Ώ,. ᾿Εννόησον δὴ τὸ περὲ 
τὸς μαΐοας ὅπαν ὡς ἔχει, καὶ ῥᾷον μαϑήσῃ ὃ ο βούλο. 

μαι. οἶσϑα γάρ που ὅτι ΤΙΣ εμέ αὐτῶν ἔτι αὐτὴ 
πυΐσκομε ἵγῃ τ καὶ τίκτουσα ἄλλας μουεύξται, ἄλλ 
α΄ ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν. ΘΕΑΪ, ἉΙώνν. μὲν οὖν, 

- 
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ΣΩ. Αἰτίαν δέ γε τοὗτου φασὶν εἶναι τὴν ἄρτεμιν, 
ὅτι ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν εἴληχε" στερίφαις 

μὲν οὖν ἄρα οὐκ ἔδωκε μαιεύεσϑαι, ὃτι ἡ ἄνϑρω- 
πίνῃ φύσις ἀσϑενεστέρα, ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ἢ 
ἄπειρος" ταῖς δὲ δ ἡλικίαν ἀτόκοις σροςέταξε, 

τιμῶσα τὴν αὑτῆς ὁμοιότητα. ΘΕΑ͂Ι. Εἰκός. Σ Ώ. 
Οὐκοῦν καὶ τόδε εἰκός τε καὶ ἀναγκαῖον, τὰς κυ- 

οὖσας καὶ μὴ γιγνώσκεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν 
Ὁ) τῶν ἄλλων; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε, ΣΩς Καὶ μὴν 

καὶ διδουσαί 7: αἵ μοῖαι φαρμάκια καὶ ἐπήδουοαι, 
δύνανται ἐγδέρειν τε τὸς ὠδέγας καὶ μαλϑακωτέοους 
ὧν ἂν βούλωνται ποιεῖν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυο- 

τοκούσας, κοὶ ἐὰν νέον ὃν δν ἢ ἜΜΙΝῚ ἰσκειν, ἀμβ 4λ.- 
σχουσιν. ΘΕΖ1. Ἤστι ταῦτα. Σ.Ώ. “Δρ᾿ οὖν ἔτι καὶ 

τόδε αὐτῶν ἤσϑησαι, ὅτι καὶ πϑομνῆ σπδιννε εἰσι δει. 
ψόταται, ὧς πάνσοφοι οὖσαι περὶ τοῦ γγῶναι ποέαν 
χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ ξυνοῦσαν ὡς ἀρίστους ποῖδας τίκ- 

τειν; ΘΕΑ͂Ι. Οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα. Σ.Ώ.. 4λλ ἴστ᾽ 
ὅτι ἐπὶ τούτῳ μεῖζον δυνανα ἢ ἐπὶ τῇ ὀμφαλοτο- 
μίᾳ. ἐννόει γάρ τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης οἵεν τέχνης εἶναι 
τ ραπείαν τὸ καὶ ξυγκομιὸ » τῶν ἔκ γῆς καρπῶν, 

καὺ αὖ τὸ γιγγώσκειν εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τεκαὶ 
σπέρμα καταβλητέον; ΘΕΑ͂Ι. Οὔκ: ἀλλὰ τῆς αὐτῆς. 

"Ὥ Εἰς γυναῖκα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὲν οἴει τοῦ τοι- 
οὕὗτου, ὥλδι; δὲ ξυγκομιδῆς; ,. ΘΕΑ͂Ι. Οὔκουν εἰκός 

δ αν ΣΙ. εὐ γάρ. ἀλλὰ διὸ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτε- 

χν05 ξυναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἢ δὴ προαγω- 
γείᾳ ὄγομα, φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν, ἅτε 
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5 ε » , ξ κςς ΡΝ ἈάνυΝ 
σεμναὶ οὖσαι, αἷ μαῖαι, φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείγην 

. ᾿ ὐφκ. τω .ὕὔ 

τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέσωσιν" ἐπεὶ ταῖς γεῦντος 
Ὺ 2 

μαίαις μόναις που προφήκει καὶ προμγήσασϑαι ὃρ- 

ϑῶς. ΘΕΑ͂Ι. Φαΐγεται. ΣΙ. Τὸ μὲν τοίνυν τῶν 5 ' 

μαιῶν, τοσοῦτον" ἔλαττον δὲ τοῦ ἐμοὺ δράματος. 
ΟῚ) ι «- ᾿" ν᾿ ν "ὦ . 

οὐ γὰρ πρόρςεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν εἴδωλα τῴετειν, 
Ξλλπᾷ δὶ [2] τα βωδ Σά, - δὲ ἈΠ τον γαβ νὰν ΤῈΣ δι 

ἑσῖνυ οτὲ χλησυνα, τοῦτο ὃὲ μὴ θέ ιο» εἰγὰχν θια- 
“ ΒῚ : “ , Ἵ 

γνῶγιι. εἰ γὰρ προςῆν, μὲγιστών τε καὶ κάλλιστον 
τ 472,2} Θ , Ἔ Με Υ, Ν π 2) ν ὦ 2. ἕο Χὶ (γ ἔργον τ» ἄν ταὺς μαΐαις, τὸ κρένειν τὸ ἀληϑὲς τὲ καὶ μή. 
»ν ἘΣ ΈΓ Ἢ ΩΡ ΤΩΝ Ὸ - ὌΝ ᾿ Β 
ἢ οὐχ οἵει; ΘΕΑ͂Ι. ἔγωγε. Ὑπ . Τὴ δὲ νη μη 

οω ᾿ ᾿ 2) ς ᾿ ω Υ̓ 

ἕχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἀλλὰ ὑπάρχει οσὰ ἐκεί 
᾿ ᾿ - 2) ΓᾺ ϑ9η ἢ ᾿Ὶ ἘΠ -Ὁ νὰ 

γαις" διαφέρει δὲ τῷ τὸ ἀνδρας ἀλλὰ μὴ γυναῖκας 
Υ͂ Ἃ “- ᾿ ι 5 .-ωῳ Υ͂ 

μαιεύεσθαι, καὶ τῷ τὰς ψυχὰς αὐτῶν τικτούσας 
γ - 23ὴ.5 ᾿ ᾽ ᾿ .ο-. 2 

ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. μέγιστον δὲ τοῦτ 
7 δον νῆς η : ὡ»ὧ ν Ξ 

ἔν τῇ ἡμετέρα τέχνῃ, βασανίζειν δυνατὸν εἰναι παν- 
᾿ ᾿ Ἂ Ὁ νι ε " 

᾿ ς- ΓΟ Ν] Ρ Ὁ 

τὶ τρόπῳ, πότερον εἴδωλον καὶ ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ 
᾿ ς ὃ ἤ 2. ᾿ ᾿ τ σ “4 2 Χ δὲ 

γέου ἡ διάνοια, ἢ γόγιμόν τὸ καὶ ἀληϑὲς. ἔπει τόδε 
᾿Ξ .; -- 27 ΝῚ 

γὲ καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει ὅπερ ταῖς μαίσις" ἀγογύς εἰμι 
ΠΡ. ὧν ἌΓ ἢ γ᾽} ὃ 1) Π πἰραν ὃ ς ἃ τ 

σοφίας. καὶ ὁπερ ἤδη πολλοί μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς 
᾿ 32) 2 “ὦ 2 ᾿ Ἢ ρὴ ᾿ 3 ᾿ ᾽ν 

μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, «αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀποκρέομαν περὶ 
"ὃ [2 Ι ᾿ ᾿ 2») δυο ὟΣ ἐὦ δ 3 ’ 

οὐδενός, διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφύν, ἀληϑὲς ογειδί- 
ζουσι. τὸ δὲ ατιον τούτου τόδε" μαιεύεσθϑαί μὲ ὃ 

5 -» ᾿ Ξ 

ϑεὸς ἀγαγκάζει, γεννᾷν δὲ ἀπεκώλυσεν. εἰμὲ δὴ οὖν 
35 ΄ 9 3 ΄“ 

αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τι σοφός" οὐδὲ τί μοΐ ἐστιν εὖ- 
Ν ἜΣ ἈΑΥ Σ ΠΥΝΕ ρημαὰ τοιοῦτον, γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἕκγογον" οὗ 

᾿ Γ ᾿ ᾿ ΕΝ 3» δὲ μο!: ξυγγιγνόμενοι, τὸ μὲν πρῶτον φαένονται ἔνιοι 
᾿ .᾿ 5 -Ὁ δ] “. ΄ -ᾳ" 

μὲν χαὶ πάνυ ἁμαϑεῖς, πάντες δὲ προϊούσης τῆς 
τῇ 21 ς ᾿ ’ 

ξυνουσίας, οἵοπερ ἂν ὁ ϑεὸς παρείκῃ, ϑαυμαστὸν 
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ΓῚ ΣῚ ε ἡ φ ἿΝ ο 

ὕσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις δο- 
- Ν . Σ ᾽ « 2 - ῖ 

κοῦσι" καὶ τοῦτο ἐναργές, τι παρ᾽ ἐμοῦ οὐδὲν πώ- 
ΝῚ 3 3 3 “Σα͵ ι στοτεὲ μαϑόντες, ἀλλ αὐτοὶ παρ αὑτῶν πολλὰ καὶ 

καλὺὼ εὑρόντες τὸ καὶ κατέχοντες. τῆς μέντοι μοιείας 

ὁ ϑεύς τε καὶ ἐγὼ αἴτιος. ὧδε δὲ δῆλον. πολλοὶ δὴ 

τοῦτο ἀγγοήσαντες, καὶ ξαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ 
δὲ ἤν }λ 53 Ἀν ὦ 3. ὃ Γ 

ε καταφρογήσαντες, ἢ αὕτοι ἢ ὕπ᾽ ἄλλων πεισϑέντες, 
ϑ - 7 “5 ᾿ ωο " - , 

ἀπῆλθον πρωϊαΐτερον τοῦ δέοντος" ἀπελθόντες δὲ 

τὰ τε λοιπιὶ ἐξήμβλωσαν, διὰ πονηρὰν ξυ:ουυσίαν, 
« 32 Ὁ] ᾿ -Ὁ- ὔ ΩΝ , 

καὶ τὰ ὕπ᾽ ἐμοῦ μαιευϑέντα παπῶς τρέφοντες ἀπώ- 
τυ 

λεσαν, ψευδῇ καὶ εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι 
«οῦ ἀληθοῦς ς τελευτῶντες δ᾽ αὑτοῖς τὲ καὶ τοὶς ἀλ- 

λοις ἔδοξαν ἀμαϑεῖς εἶναι. ὧν εἷς γέγογεν “Ἱριστείς 

δης ὃ Δυσιιόχου, καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοί" οἷς, ὅταν 
πάλιν ἔλθωσιν δεόμενοι τῆς ἐμὴς ξυγουσίας, καὶ 
θαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι δαυ- 
μόγνιον ἀποκωλύει ξυνεῖναν, ἐνίοις δὲ ἐᾷ" καὶ πάλιν 

οὗτοι ἐπιδιδόχσι. πάσχουσι δὲ δὴ οἵ ἐμοὶ ξυγγιγνό- 
μένον καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις" ὠδίνουσι 

γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπείπλανται γύκτας τε καὶ ἡμέρας 
πολὺ μᾶλλον ἢ ἐκεῖϑαι" το δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρε ει» 
τε καὶ ἀποπαύειν ἡ ἐμὴ τέχνη δύναται. καὶ οὗτοι μὲν 
δὴ οὕτως. ἐνίοτε δὲ, ὦ Θεαίτητε, οἱ ἂν μοι μὴ δό- 
ξωσί πὼς ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐδὲ νἐμοῦ. δέον- 
ται, πάνυ εὔμε ἑγῶς ἀρημρο γον καὶ, ξὺν ϑεῷ εἰπεῖν, 

πάνυ ἱκανῶς τοπάζω, οἷς ἂν ξυγγενόμεγοι ὄγαιντο. 
ὦ» πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Ποοδίκῳ, πολλοὺς δὲ 

ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ ϑεσπερίοις ἀνδράσι. ταῦτα δὴ 
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σοι; ὦ ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων 
σε, ὥςπερ καὶ αὐτὸς οἴει, ὠδένειν τι κυοῦντα ἔνδον 

προςφέρου οὖν πρός μὲ ὡς πρὸς μαίας υἱόν, καὶ 

αὐτὸν ἩΡΟΘΕΙΝΘΡΙ καὶ ἃ ἂν ἐρωτῶ, ἜΒΟΘΝ ποῦ 

ὅπως οἷός τ᾽ εἰ, οὕτως ἀποκρίνασθϑοι" καὶ ἐὰν ἄρα 
σχοπούμενός τι, ὧν ἂν λέγης, ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ 

μὴ ἀληϑές, εἶτα ὑπεξαίρωμαι καὶ ἀποβάλλω, μὴ 
ἀγρίαινε, ὥςπερ αἵ πρωτοτύκον περὶ τιὲ παιδία. πολ- 

λοὶ γὼρ ἤδη, ὦ ϑαυμάσιε, πρός με οὕτω διετέθη.- 
σαν, ὥςτε ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοιμοι εἶναι, ἐπειδών τε- 

να λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ οὐκ οἴονται εὐνοίᾳ 
τοῦτο ποιεῖν" πόῤῥω ὄντες τοῦ εἰδέναν ὅτι οὐδεὶς 

ϑεὸς δύςνους ἀνθρώπαις. οὐδ᾽ ἐγὼ δυςνοΐχ τοιοῖ- 
τον οὐδὲν δρῶ" ἀλλά μοι ψεῦδός τὸ ξυγχωρῆσαι, 
καὶ ἀληϑὲς ἀφανίσαι, οὐδαμῶς ϑέμις. Υ11]. Πάλιν δὴ 
οὖν ἐξ ἀρχῆς, ὦ Θεαίτητε, ὅ τὸ ποτ ἐστὴν ἐπιστὴ- 

μη, πειρῶ λέγειν" ὡς δ᾽ οὐχ οἷός τὶ εἶ, μηδέποτ' 
εἴπῃς. ἐὰν γὰρ ϑεὸς ἐϑέλῃ καὶ βνδύῥξῇ, οἷός τ 

ἔση. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Δἀλλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατες, σοῦ 78 
οὕτω παρακελευομένου, αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ 
τρύπῳ προϑυμεῖσϑαι, ὃ τὲ τις ἔχεν λέγειν. δο- 
κεῖ οὖν μοι ὃ ἐπιστάμενός τι, αἰσθάνεσθαι τοῦτο 
ὃ ἐπίσταται" καὶ, ὥς γε νυνὲ φαίνεται, οὐκ ἄλλο 
τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσϑησι. ΣΩ. Εὖ γ8 
καὶ γενναίως, ὦ παΐῖ' χρὴ γὰρ οὕτως ἄἀπο- 
φαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοι- 
γῇ σκεψώμεθα, γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. 
αἴσϑησις, φής, ἐπιστήμη; ΘΕ 41. ναί. ΣΏ.. Κιν- 

Ῥιλτ. ΤΉΕΛΕ. ο 
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δυνεύεις μέντοι λόγον οὗ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ ἐπιο δὴ 7 φ θῆκε θυ ὲ 
στήμης, ἀλλ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας" τρόπον δὲ 

2) 32) ᾿ πριν »" δ Ἂ ’ 
τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που, 

, 2] Ξ -Ὸ 

πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον εἶναι, τῶν μὲν 
2» , .-Ὁ )] 3 3 Υ 

ὄντων, ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν" 
, 3 . 

ἀνέγνωκας γάρ που; ΘΕΑ͂Ι. ᾿“ἀνέγνωκα καὶ πολλά- 
«ν᾿ 3 ω- . “ ε τ . ο' 

κίς, Σ΄. Οὐκοῦν οὐτω πῶς λέγει, ὡς οἵα μὲν ἕκα- 

στα ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μὲν ἐστιν ἐμοὶ » οἷα δὲ 
σοί, τοιαῦτα δὲ αὖ σοί" ἄνθρωπος δὲ σὺ τε κᾷγώ; . 

ΘΕ ΑἍ|. “ἐγει γὰρ οὖν οὕτως. ΣΩ. ΜΕἰκὸς μὲν σοᾳ 

σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν. ἐπακολουϑήσωμεν οὖν αὖ- 

τῷ" ἀφ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ, ὃ 
μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὃ δ᾽ οὔ, καὶ ὃ μὲν ἠρέμα, ὃ δὲ 
σφόδρα; ΘΕΑ͂Ι... Καὶ μάλα. ΣΏ. Πότερον οὖν 
τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸ πνεῦμα, ψυχρὸν ἢ οὐ ψυ- 

Ὁ ! 

γρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεϑα τῷ Πρωταγόρᾳ, ὅτι 
ἔμ - Ὁ Ὁ τ }] 2] 

τῷ μὲν διγοῦντι, ψυχρόν" τῷ δὲ μὴ, οὔ; ΘΕΑ͂Ι. 
32) 3 ωο Ἄ Π .; ς Γ 

οικδ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτως ἑκατέρῳ; 

ΘΕΑ͂Ι. ἵνα. ΣΏ. Τὸ δὲ γε φαΐνεται, αἰσϑάνε- 
2 Ἵ σθϑα!: ἐστίν; ΘΕΑ͂Ι. Ἔστι γάρ. ΣΙ. Φαντασία 

ΑΥὶ 3 ᾿ "ὦ -"ὉὋὉ 

ἄρα καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἕν τε ϑερμοῖς καὶ πᾶσι 
Ὁ Υ͂ τ 39 ’ 

τοὶς τοιούτοις. οἷα γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος, του- 

αὕτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικε. 

ΣΙ): ἀἴσϑησις ἄρα, τοῦ ὄντος ἀεΐ ἐστιν, καὶ ἄψευ- 

δής, ὡς ἐπιστήμη οὖσα. ΘΕΑ͂Ι. Φαίνεται. Σ.Ώ. 
“4ρ᾽ οὖν, πρὸς Χαρίτων, πάγνσοφός τις ἦν ὁ ΤΙρωταγό- 

ρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ἡνίξατο τῷ πολλῷ ουρφετῷ, 
“Ὁ ᾿ Ὁ 2 5 ὅς ᾿ ϑ9η Υ 3» 

τοῖς δὲ μαϑηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήϑειαν ἔλεγε; 
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ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δὴ, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις; Σ.Ω. 
σα, Ν᾿ 5... αὖ Ἀ ,72 3 “ ᾽ ἘΦ ἘΜ 3 ᾽ 
γὼ ἐρῶ καὶ μάλ οὐ φαῦλον λόγον" ὡς ρα ἕν μὲν 

δι πὴ 3 δ γα 353." ΕῚ 3593 2) ᾿ αὐτὸ καϑ' αὑτὸ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾽ ὧν τι προςεί- 
3 »-»"Ὕ 39. ες ἂν “ἰϑυ ἔκαιν ε , 

ποις ὀρϑῶς οὐδ᾽ ὁποιονοῦν τι, ἀλλ ἐὰν ὡς μέγα 

προςαγορεύῃς, καὶ σμικρὸν φανεῖται, κκ«αἱ ἐὰν βαρύ, 
“Ὁ ει ΝῚ ’ ς 

κοῦφον, ξὐμπαντά τε οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνός, 

μήτε τινός, μὴτε ὑποιουοῦν" ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ 
᾿ ᾽ 5] ’ 

κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἀλληλα, γίγνεται πάντα 
«" 7 --- 2 2 -“οὦ)᾽π. ] 2» 

ἃ δὴ φαμεν εἶναι, οὔκ ὀρϑῶς προςαγορεύοντες" ἔστι 
τ ι 2ω», 3 3 ͵ Ε] ι Χ Ἔ 

μὲν γὰρ οὐδέποτ οὐδέν, αἰεὶ δὲ γέγνεται, καὶ περὲ 
τούτου πάντες ἑξῆς οὗ σοφοί, πλὴν Παρμενέδου, ξυμ- 

Υ ς 3ῶ-.. τ φέρεσϑον, Πρωταγόρας τὲ καὶ Πράκλειτος καὶ .}:μ- 
- - “ , Ὁ 

πεδοκλῆς" καὶ τῶν ποιητῶν οὗ ἄκροι τῆς ποιήσεως 
[φ , ’ ’ 3 ᾿ ῃ ἑκατέρας “πωμῳδέας μέν, Ἐπίχαρμος τραγῳδίας δέ, 
Ὅμηρος εἰπών, «Ὠκεανόν τὲ ϑεῶν γένεσιν καὶ μη- 
τέρα Τηϑύν, πάντα εἴρηκεν ἔκγονα δοῆς τε καὶ κι- 
γήσεως" ἢ οὐ δοκεῖ τοῦτο λέγειν; . ΘΕΑ͂Ι. Ἔμοιγε. 
ΙΧ. ΣΩ. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοφοῦτον στρατὸ 
πεδὸν καὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφις3ητὴ 

᾿] ᾿ . Φ 

σας, μὴ οὐ καταγέλαστος γενέσθαι; ΘΕΑ͂Ι. Οἔυ 
’ : Ξ ’ " ἘτῚ 

ὅᾳδιον, ὦ Σώκρατες. Σ,Ώ. Οὐ γάρ, ὦ Θεαίτητε. 

ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ σημεῖα ἱκανά, ὅτι τὸ μὲν 
τ δὲ ι ᾿ 

εἶναι δοκοῦν, καὶ τὸ γίγνεσθαι, κίνησις παρέχει" τὸ 
ι “5 ΝΘ, ἃ . ς ἜΝ, : ᾿ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλ υσϑαι, ἡσυχία. τὸ γὰρ ϑερ- 

μόν τὲ καὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ τἄλλα γεννᾷ, καὶ ἐπιτρο- 
πεῦει, αὐτὸ γεν», ἄται ἐκ φορᾶς καὶ τρίψεως" τοῦτο 
δὲ κίνησις" ἢ οὐχ αὗται γενέσεις πυρός; ΘΕΑ͂Ι. 
ἁὕται μὲν οὖν. Σ.}. Καὶ μὴν τό γε τῶν ζώων γένος 

ῷ. 
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ἐχ τῶν αὐτῶν τούτων φύεται. ΘΙΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ οὔ; 
““Ω δ ᾿ πὰ, μὲ , ἘῈ Ξ Ξ ξ “ ᾿ “42. Ἴι θαι; ἢ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχιας 

μὲν καὶ 0) ἕας διδλάυχων, ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ 

κιγήσεων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σώζεται; ΘΙ]: 41. ναί. ΣΩ. 
ς ς 2 ) -» ΟΝ τ ΤῊ ϑ Ε., ᾿ ῃ ᾿ Ά, 

“ὃ ἐν τῇ ψυχὴ, ἕξις οὐχ ὑπὸ μαϑῆσεως μὲν καὶ 

μελέτης, κινήσεων» ὕντων, κτᾶταΐ τε μαϑήματα, καὶ 
"Ἀὲ ἥ ς Ἂς ΠΣ . :} Υ͂ ᾿ Ε Π δ᾽ ς ᾿ ’ ΕῚ 

σώζεται, καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ ἡσυχίας, 
2 }λ ΓᾺΣ Ν: Ἂν 3 ω Ἃ Ἄγ 3, δὰ ἂν. ὃ 

ἀμελετησίας τὲ καὶ ΉΝΎΡΝ οὔσης, οὐτὲ τι μανϑά- 
[σὴ 

γξι," ἃ, τε ἂν μάθῃ ἐπιλανϑάνεται; ΘΕΑ͂Ι. Καὶ 

μάλα. ΣΏ. Τὸ μὲν ἄρα ἀγαθόν, κίνησις κατὰ τὸ 

ψιχὴν καὶ κατὰ σὔμα" τὸ ΠΣ τοὐναντίον; ΘΕΩ͂Τ. 
δοικε, ΣΩ. Ἔτι οὖν σοι λέγω γηνεμίας τε καὶ γα- 

ες -Ὁ ε! Ἃ «ς ᾿ ͵ 

λήνας, καὶ ὁσὰ τοιαῦτα, ὁτὲ αὖ μὲν ησυχέαι σήπουδε 
ἀν ..9 ! τ δι. "ῳ Δι κα διν ἃ ᾿ 

καὶ ἀπολλύουσι, τὰ δ᾽ ἕτερα σώΐξει" καὶ ἐπὶ τοὺ- 

τοις, τὸν κολοφῶνα ἀναγκύζω προςβιβάξων, τὴν ρυ- 

σἣν σειρὰν ὡς οὐδὲν ἀλλο ἢ τὸν ἥλιον ἡ Ὅμηρος λέ- 
γει καὶ δηλοῖ" ὅτι ἕως μὲν ἂν ἣ περιφορὰ ἢ κυνου- 

᾿ ς 

μέγη καὶ ὃ ἥλιος, πάντα ἐστὲ καὶ σώζεται τὼ ἐν ϑὲ- 
-- ᾿ ᾽ ωυ Ο 

οἴῖς τὲ καὶ ἀνθρώποις" εὖ δὲ σταέη τοῦτο ὠςπερ 
δ ϑι πῷ ͵ (χ » ἐς Φ 19. ὃ “ Ὁ ἐν } Α ἵν Ἶ εϑὲν, πάντα γρήματ᾽ ἂν διαφϑαρείη, καὶ γένοιτ 

, Ἐν , 39 3 

ἂν τὸ λεγόμενον, ἄνω κάτω πάντα. ΘΙΊΙ. “1λλ 
ἔμοιγε 9 Ε7 ὦ Σώκρατες, ταῦτα δηλοῦν ἅπερ λέ- 

γεις. Χ, ΣΙΏ. Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὑτωσὶ 
᾿ ,’ - [4] 

κατὰ τὰ ὄμματα πρῶτον" ὃ δὴ καλεῖς χρῶμα λευκόν, 
ν - ᾽ . ».Ὃ - ΡῚ , 2 

μὴ εἶναι αὐτὸ ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων, μηδ᾽ 
ἐν τοῖς ὄμμασι" ᾿μηδὲ τιν᾽ αὐτῷ χώραν ἀποτὰξ ξῃς. 
ἤδη γὰρ ἂν εἴη τε ἄν ποὺ ἐν τάξει καὶ μένοι, καὶ 

2 - ᾿ 3 ᾿ .-“ 

οὐκ ἂν ἐν τῇ γενέσει γέγνοιτο. ΘΕΑ͂Ι. «Ἰλλὰ πῶς; 
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ΣΏ. “«Ἐπώμεϑα τῷ ἄστι λόγῳ ω), μηδὲν αὐτὸ γαϑ 
αὑτὸ ἕν ὃν τιϑέντες" “καὶ ἡμῖν οὕτω μύλαν τε καὶ 

λευκὸν καὶ δτιιοῦν ἄλλο χρῶ; ὥμοι ἐκ τῆς προςϑολῆς 

τῶν ὀμμά τῶν πρὸς τὴν προρήκουσαν φορῶν φανεῖται 
χεξονῆμεν ον, καὶ ὃ δὴ ὃ ἕκαστον εἰναΐ φαμὲν χοῶμα, 

οὔτε τὸ προςβάλλον οὔτε τὸ πρὺς βαλλόμενον ἔσται, 

ἀλλὰ μεταξὺ τι ἑκάστῳ ἴδιον γε Χδν ὃς" ἢ σὺ διϊόχυ- 

ρίσαιο ἂν ὡς οἷον σοὶ φαΐνετ αὐ ἕκαστον χρῶμυ, τοιυ- 
οὗτον καὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ζώῳ; Θ. “4.1. Μὰ “Ὁ 

οὐκ ὁγῶγε. πα Τί δὲ, ἄλλῳ ἀν ϑφώπῳ ἄρ᾽ ὅμοιον 
καὶ σοὶ φαίνεται ὁτιοῦν, ἔζεις τοῦτο ἰσχυρῶς, 1) πο- 
λὺ μᾶλλον, ὅτι οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτόν, διὰ τὸ μηδέ- 

σοτε ὁμοίως αὐτὸν σεαυτῷ ἔχειν; ΘΕΑ͂Ι. Τοῦτο 
μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἢ ἐκεῖνο. .Σ 1). Οὐκοῦν εἰ μὲν ὃ 
παραμετρούμεθα, ἢ οὗ ἐφαπτόμεθα, μέγα ἢ λευ- 
κὸν ) ϑερμὸν ἦν, οὔκ ἄν ποτε ἄλλῳ τῳ ἐφπεε μον 
ἄλλο ἂν ἐγεγόνει, αὐτό γε μηδ δὲν νον βάλλον" εἰ 

δὲ αὖ τὸ παρα μετρούμενον ἢ ἢ ἐφαπτόμενον ἕκαστον 
ἦν τούτων, οὐκ ἂν αὖ ἄλλου Πα ΟΡΕΒΙ, ἢ τι 

παϑόντος, αὐτὸ μηδὲν παϑὸν ἄλλο ὧν ἐγένετο. 
ἐπεὶ γῦν γε, ὦ φίλε, ϑαυμαυστά τε καὶ γελοῖα εὐχε- 

ρῶς πως ἀναγκαζόμεθα λέγειν, ὡς φαίη ἐν Πρωτα- 
γόρας τε καὶ πᾶς ὁ τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν. 

ΘΙΗΑ͂Ι. Πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις; ΣΏ. Σμικρὸν 

λάβε παράδειγμα, καὶ πάντα εἴσῃ ἃ βούλομαι. ἀ- 
στραγάλους γάρ που ἕξ, ἂν μὲν τέτταρας αὐτοῖς 
προφενέγχῃς, πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων γαὶ 

ἡμιολίους " ἐὰν δὲ δώδεχα, ἐλάττους καὶ ἡμίσεις " καὶ 



246 ΡΙΑΤΟΝΙΒ «. 4.9, Ρ, 155. ἃ, 

οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως λέγεϊν" ἢ σὺ ἀνέξῃ; ΘΕΑ͂Ι. 
Οὐχ ἔγωγε. Σ. Τί οὖν; ἂν ὁὲ Πρωταγύρας ἕρη- 

ται, ἢ τις ἄλλος" ὦ Θεαίτητε ἔοϑ'᾽ ὅπως τι μεῖζον 

ἢ πλέον γίγνεται ἄλλως ἢ αὐξηϑέν; τί ἀποκρινῇ; 

ΘΕΑ͂Ι. μὰν μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν 

γῦν ἑρώτησιν ἀποκρίνωμαι, ὅτι οὐκ ἔστιν" ἐὰν δὲ 
πρὸς τὴν προτέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπο,, ὅτι. 
ἐσέ. ΣΩ. Εὖ 7ὲ, γὴ τὴν Ἥραν, ὦ φίλε, καὶ ϑείως. 

ἀτὼρ, ὡς ἔοιχεν, ἐὰν ἀποκρένῃ ὅτι ἐστίν, Εὐριπί- 
δειόν τι ξυμβήσεται. ἢ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος 
ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ φρὴν οὔκ ἀνέλεγκτος. ΘΕΑ͂Ι. 
“Ἵληϑῆ. Σ. Οὐκοῦν, εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὲ ἐγώ 

τε καὶ σὺ ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξητακότες, 
ἤδη ἂν τολοιπὸν ἐκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώ- 

μενοι, ξυγελϑόντες σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, 

ἀλλήλοιν τοὺς λόγους τοῖς λόγοις ἐκρούομεν" νῦν 

δὲ, ἅτε ἰδιῶται, πρῶτον βουλησόμεϑα ϑεύώσασϑαι 
αὐτὶ πρὸς αὑτά, τί ποτ᾿ ἐστὴὲν ἃ διανοούμεϑα " πό- 
τερον ἡμῖν ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ, ἢ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾽ ἂν βουλοίμην. 

ΧΙ. Σ.Ώ. Καὶ μὴν ἐγώ. ὃτε δ᾽ οὕτως ἔχεν, ἄλλο τι 
ἢ ἠρέμα, ὡς πάνν πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἐπα- 

γασχεψόμεϑα, οὐ δυςολαίνοντες, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡ- 
μᾶς αὐτοὺς ἐξετάζοντες, ἅττα ποτ᾽ ἐστὲ ταῦτα τὰ 

φάσματα ἐν ἡμῖν. ὡς πρῶτον ἐπισκοποῦντες, φὴ- 

σομεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μηδέποτε μηδὲν ἂν μεῖξον μη- 
δὲ ἔλαττον γενέσθαι, μήτε ὄγκῳ μήτε ἀριϑμῷ, ἕως 
ἴσον ἂν εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ" οὐχ οὕτως; ΘΕΑ͂Ι. ναί. 
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ΣΏ. Δεύτερον δὲ γε, ᾧ μὴτε προςτέϑοιτο μήτε 
ἀφαιροῖτο, τοῦτο μήτε αὐξάνεσϑ αἱ ποτε μὴτε φϑί- 
ψειν, αἰεὶ δὲ ἴσον εἶναι. ΘΙΑ͂Ι. Κομιδῆ μὲν οὖν. 
Ζ ἂν οὖν καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἣν, ἀλλὰ 
ὕστερον τοῦτο εἰναν ἄγευ τοῦ γενέσθαι καὶ γίγνε- 
σϑαι, ἀδύνατον; ΘΕΑ͂Ι. Ζοκεῖ γε δὴ. ΣΏ. Ταῦ- 
τα δή, οἶμαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται αὐτὼ αὖ- 
τοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ὕταν τὰ περὶ τῶν ἄστρα- 
γάλων λέγωμεν, ἢ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλικόνδε ὄντα, 
ἶτε αὐξηϑέντα, μὴτε τοὐναντίον παϑόντα, ἐν ἐγι- 
αὐτῷ σοῦ τοῦ νέου νῦν μείζω εἶναι, ὕστερον δὲ ἐλάτ- 
τῷ, μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὄγκου ἀφαιρεθέντος, ἀλλὼ σοῦ 
αὐξηϑέντος. εἰμὲ γὰρ δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐκ 
γ», οὐ γενόμενος. ἄνευ γὰρ τοῦ γίγνεσθαι, γεγέ- 

σϑαι ἀδύνατον. μηδὲν δὲ ἀπολλὺς τοῦ ὄγκου, οὐκ 

ἄν ποτε ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ ἄλλα δὴ μυρία ἐπὶ 
μυρίοις οὕτως ἔχει, εἴπερ καὶ ταῦτα παφαδεξόμεϑα" 

εἰπτὲ γάρ που, ὦ Θεαίτητε" δοκεῖς μοι γοῦν οὐκ 
πειρος τῶν τοιούτων εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. Καὶ γὴ τοὺς 

ἀτν; γε, ὡ το αὐτο ὑπερφυῶς ϑαυμάζω τί ποτ᾽ 

ἐστὶ ταῦτα" καὶ ἐνίοτε ὡς ἀληϑῶς βλέπων εἰς αὐτὼ 
σγκοτοδινιῷ. Σ). Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαίνεται 
οὐ κακῶς τοπάζειν περὶ τῆς φύσεώς σου. μάλα γὰρ 
φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάϑος, τὸ ϑαῦμάξ εν" οὐ γὰρ 
ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη" καὶ ξοιπεν ὃ τὴν 
Ἴριν Θαύμαντος ὃ ἕκγογον φήσας, οὗ κακῶς γενεαλο- 
γεῖν. ἀλλὰ πότερον μανϑάνεις ἤδη, διὸ ταῦτα τοι- 
αὖτ᾽ ἑστέν, ἐξ ὧν τὸν Πρωταγόραν φαμὲν λέγειν, ἢ 
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57 ΕἾ »ὋΣ΄ ΕἸ 

οὕπω; ΘΕΑ͂Ι. Οὕπω μοι δοκῶ. Σ.Ώ, Χάριν οὖν μοι 
ἘΒΎΣΙΣ Ὕ. 3 ’ -"- 5 ἣ τἀ “ο“ ΕῚ ΚΔ 

εἴσῃ, ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλλον δὲ ἀνδρῶν ὀνομαστῶν, 

τῆς διανοίας τὴν ἀλήϑειαν ἀποκεχρυμμένην ξυγεξε- 

οευνήσωμαι αὐτῶν; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰν οὐκ εἴσομαι, 
Ἁ Ἐκ 7 ι καὶ πάνυ 7εὲ πολλήν; ὙΦ 1 ΜΡ ὁ} ῖϑρεν δὴ περισχο- 

πῶν, μὴ τίς τῶν ἀμνήτων ἐπακοὺῃ" εἰσὶ δὲ οὗτοι, οὗ 

οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν δύνωνται ἀπρὶξ 
ταῖν χεροῖν λαβέσϑαι, πράξεις δὲ καὶ  7ενγέσεις καὶ 

»"» 9 3 3 

πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι, ὡς ἐν οὐσίας. 

μέρει. ΘΕ.1. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώχρατες, σκλη- 
κ᾿ : Ἃ πὶ ; 9 ὃΡ ͵Ϊ εἶναι ; τ' { ; ροὺς γε λέγεις καὶ ἀντιτύπους ἀνϑρώπους. ΣΏ. 

ῃ -" γ13. Ὁ αἡ 2 ᾿ 
Μοὶ γάρ, ὦ παΐ, μάλ᾽ εὖ ἁμουσοι. ἄλλοι δὲ πολ- 
λοὺ χομψότεροι, ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν. 

᾿ τς ὑπ Ὶ 
ἀρχὴ δέ, ἐξ ἧς καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα ἦρτη- 
ται, ἢδε αὐτῶν" ὡς τὸ πᾶν κένησις ἢν, καὶ ἀλλὸ 
παρὰ τοῦτο οὐδέν, τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλή- 

᾿ ͵ «. κ ᾿ "- 

ει μὲν ἄπειρον ἑκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν' 
ἔχον, τὸ δὲ πάσχειν. ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τὲ 

7] ὴ ΕΣ Γ 

καὶ τρίψεως πρὸς ἀλληλα, γίγνεται ἔχγογα, πλήϑεν 
᾿ 32) ἧ ι Θ᾿ τ 4 5 Ρ ι ; 

μὲν ἄπειρα, δίδυμα δέ: τὸ μὲν αἰσϑητόν, τὸ δὲ 
αἴσθησις, ἀεὶ ξυνγε; «πίπτουσα καὶ γεννωμέγη μετοὼ 

τοῦ αἰσϑητοῦ. αἱ μὲν οἷν αἰσϑήσεις τὶ τοιάδε ἡμῖν 
2 , τ 

ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε καὶ ἀκοαΐ, καὶ ὀσφρή- 
« [“ ΄ 

σεις, καὶ ψύξεις τὲ καὶ καύσεις, καὶ ἡδοναΐ γε δὴ 
ΟΝ Ἷ ΝΣ ἀπμοσ ον" ᾿ Ν ἢ Ἐ ΦΕΑΙ καὶ λύπαι, καὶ ἐπιϑυμέαν καὶ φόβοι κεκλημέναι" 

καὶ ὄλλαι, ἀπέραντοι μὲν αἵ ἀνώνυμοι, παμπλὴ ϑεῖς 
δὲ αὐ ὦ; γομασμέναι. τὸ δ᾽ αὖ αἰσϑητὸν γένος τοὺὐ- 
τῷ» ἑκάσταις ὁμόγονογ" ὄψεσι μὲν παντοδαπαῖς χρώ- 
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3 »οὄ τ Υ͂ Ἁ 

ματα παντοδαπά, ἀκοαῖς δὲ ὡςαύτως φωναὶ, καὶ 

ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσι τιὶ ἄλλα αἰσϑητὰ ξυγγενῆ 2 γι- 
Ὕ 

γ"όμεγα. τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὁ μῦϑος, ὦ 

Θεαίτητε, πρὸς τὰ πρότερα; ἄρα ἐνγοεῖς; ΘΕΑ͂Ι. 
Οὐ πάντυ, ὦ “Σώκρατες. ΣιΏ. “411. ἄϑρει ἐάν πὼς 

ἀποτελεοϑῇ. βούλεται γὰρ δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάν- 

τάι μὲν ἀςπερ λέγομεν ᾽ κινεῖται" τάχος δὲ καὶ βρα- 
δυτὴς ὃ ἕγυ τῇ κιγήσει αὐτῶν. ὅσον μὲν οὖν βραδὺ, ἐν 

τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὸ πλησιάζοντα τὴν κίνησιν ἴσχει, 
ι ι ε! ᾿ 

καὶ οὕτω δὴ γεννᾷ" τιὶ δὲ γενγῶι “γα οὕτὼ δὴ, βεα- 

δύτερα ἐστέν" ὅσον δὲ αὖ ταχὺ, πρὸς τὸ πόῤῥωθεν 
τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ" τὸ δὲ γενγώμεγα 

οὕτω δή, ϑάττω ἐστί. φέρεται γὰρ καὶ ἐν φορᾷ αὖὐ- 

τῶν ἡ κίνησις πέφυκεν. ἐπειδὰν οὖν ὄμμα καὶ ἄλλο 

τι τῶν τούτῳ ξυμμέτρωγ πλησεάώσαν γεννήσῃ τὴνλευ- 
ΑΘ Τῇ Ν Ἦν 4) “ ὩἹ ε 

κύτητά τε καὶ αἴσθησιν αὐτῇ ξύμφυτον, ἃ οὐκ ἂν 
ἄν τὸ ἢ ς ᾿ 7 Ἱ 

ποτὲ ἐγένετο, ἑκατέρου ἐχείνων πρὸς ἀλλο ἐλϑόντος, 

τότε δὴ μεταξὺ φερομένων», τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν 
ΝῚ - - “-- ᾿ δ. “ 

ὀφϑαλμῶν, τῆς δὲ λευκότητος πρὸς τοῦ ξυγναπο- 
-Ὁ ι 3 2] ΄ ; 

τίχτοντος τὸ χρῶμα, ὃ μὲν ὀφϑαλμὸς ὅρα ὄψεως ἔμ- 
᾿ -“"Ὺ .-"»Ἅ 2 ῇ ΄ 

πλέως ἐγένετο, καὶ ὁρᾷ δὴ τότε, καὶ ἐγένετο οὔ τι 
2 39. Ἧ τ Φ ἀΠΣ ἢ ς ω ι ν -ς - ᾿ 

ὕψις, ἀλλὰ ὀφϑαλμὸς ὁρῶν" τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ 
-ὉὋ . ͵ ᾿ 

χρῶμα, λευκότητος περιεπλήσϑη, καὶ ἐγένετο οὐ 
᾿ Ε ϑ. ; ἢ ᾿ , - ᾿ 

λευκότης αὖ, ἀλλὰ λευκόν, εἴτε ξύλον, εἴτε λίθος, 
εἰτὲ ὁτιοῦν ξυνέβη χρῆμα χρωσθϑῆγαι τῷ τοιοὗτω 

χρώματι. καὶ τἄλλα δὴ οὕτω, σκληρὸν καὶ ϑερμὸν 
καὶ πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐμμεδολενν αὐτὸ μὲν 

2 ἘΠῚ ἢν τ Ὕ. οι ι Ἁ [ )γ Τ ) 
χαϑ' αὑτὸ μηδὲν εἰγαι" (ὁ δὴ καὶ τότε ἐλένοιεν Ὑ ἐν 
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ι ω . ε Ἷ 
δὲ τῇ πρὸς ἀλληλα ὑμιλίᾳ, πάντα γίγνεσθαι καὺ 

Ὁ 9 ο ο Ξ 

πιχντοῖο, ἀπὸ τῆς κινήσεως" ἐπεὶ καὶ τὸ ποιοῦν εἰναΐ 
δ ΕῚ Ἀ - ᾿ αἡ 

τι χαὶ τὸ πάσχον αὖ τι, ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι, ὡς φασιν, 
39 5 27 ω 2 9. 

οὐκ εἰναι παγίως. οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι, πρὶν ἂν 
ἴων .- Υ͂ 2) 2. - 

τῷ πάσχοντι ξυνέλϑῃ, οὔτε πάσχον, πρὶν ἂν τῷ 
5,}} . φ "δ εὖ Ἂ: ᾿  Ἷ, Χλ) ἐν 5 ποιοῦντι" τό, τὲ τινὴ ξυνελϑὸν καὶ ποιοῦν, ἄλλῳ αὖ 

ΒῚ Π εἰ ς Υ͂ 

σιηοςπεσόν, πάσχον ἀνεφάνη. ὥςτε ἐξ ἁπάντων τοὺ- 
“ Σ 5 ὺ " 3 Π-1 [-᾿ ᾿] ἢ 

τῷ», περ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, οὐδὲν εἶγαν ἐν αὐτὸ 
3 ἴε' 3. ᾿ 2 2 Ξ 

καϑ' αὑτό, ἀλλὰ τινὶ αἰεὶ γίγνεσϑαι. τὸ δ᾽ εἶναι 
) Φ «, ς “- . Ἃ 

παγτοχόϑεν ἐξαιρετέον" οὐχ ὁτιε ἡμεῖς πολλὰ καὶ 
21} «. 3 

ἄρτι ἠναγκάσμεϑα ὑπὸ ξυνηϑείας καὶ ἀνεπιστημο- 
Ω 2 ἴω 2 3 Ὁ ς - - 

σύνης χρῆσϑαι αὐτῷ" τὸ δ᾽ οὐ δεῖ, ὡς ὃ τῶν σοφῶν 
“ι "7 .» ΠΥ γ) ΄'.3 ου 2! 

λόγος, οὔτε τι ξυγχωρεῖν, οὔτε του, οὔτ ἐμοῦ, οὔτε 
"ἢ ν᾿ 5. ἴα 2) 2 ᾿ξ ἡνοὰν ὧὖν εἰ! ᾽ν 

τύδε, οὔτ᾽ ἐκεῖνο, οὔτε ἀλλο οὐδὲν ὄνομα ὃ, τι ἂν 
δ: ἰγό χλὴ ᾿ ᾿ ' ΣΝ » 9: ἈΠ φ Ζ 7 ) Ἃ 

ὑστ}), ἀλλὰ κατὰ φύσιν φϑέγγεσθϑαι γιγνόμενα καὶ 
2 2 ε« ΒῚ 

ποιούμενα, καὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα " ὡς ἐάν 
τὲ τις στήσῃ τῷ λόγῳ, εὐέλεγπτος ὃ τοῦτο ποιῶν. δεῖ 

Χ ’ “ ͵ ᾿ «- 

δὲ χαὶ κατὰ μέρος οὕτω λέγειν, καὶ περὶ πολλῶν. 
9 ᾿ τ ἡ }3 2: 
ἀϑροισϑέντων" ᾧ δὴ ἀϑροίοματι ἀνϑρωπόν τε τέϑεν- 

ἃ ( ΝΟΥ ε . ν Ἀλυϑτν - 
ται καὶ λίϑον, καὶ ἕκαστον ζῶν τὲ καὶ εἶδος. ταῦ- 

΄ Ξ ἢ : οὐχ». ὃ ̓ “» τ ΝΝ τὰ δὴ, ὦ Θεαίτητε, ἀρ ἡδέα δοκεῖ σον εἶναι, καὶ 
᾿Ὶ 2 -οΟ’ Ψ' Ὁ γὺ, 32 “ 

γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσκόντων; ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ οἶδα 
ἔγωγε, ὦ Σώχρατες" καὶ γὰρ οὐδὲ περὶ σοῦ δύνα- ἔγωγε, ὦ «Σώχρατες" καὶ γὰρ σεις " 

ον ἴω ι , , 

μον κατανοῆσαι, πότερον δοκοῦντα σου λέγεις αὐτά, 
ὑν Εν - ν Θ { 53 ᾿ 
ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. «ΟΣ, Οὐ μνημονεύεις, ὦ φίλε, 
[5] ) « : ΟΣ ᾿ς 2 ς “Ὁ 

ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ οἶδα, οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων 
δ Σ " " 2. 272 ΟΠ ΎΝ 3. ἄῷ 2! ι ΝᾺ [ 

οὐθὲν ἐμόν», αλλ εἰμι αὐτὸν ἄγονος; οὁὲ8 δὲ μαιεύο- 
ν Ν ἌΣ Ἐν αν ᾿ 

μαι, καὶ τούτου ἕνεκα ἐπάδω τὲ καὺ παραιέϑημι 
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ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύεσθαι, ἕως ἂν» εἰς φῶς 

τὸ σὸν δόγμα ξυνεξ ξαγάγω; ἐξυχϑέντος δέ, τότ᾽ ἤδη 
σκέψομαι, εἶτ᾽ ἀνεμιαῖον εἴτε 7όνιμον ἐπθο 
ται. ἀλλὺ ϑαῤῥῶν καὶ ἩθΡ ϑῶνα τδῦ καὶ ἀνδρεΐω 

ἀποκρίνου, ἃ ἂν μέ ἐὰν σοιπερὶ ὧν ἐρωτῶ, ἜΝ 

“Ἐρώτα δή. ΧΙΠ1]. Σ Ω. “ὲγε τοίνυν πάλιν, εἴ σοι ἀρέ- 
σκει τὸ μὴ τι εἶναι, ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαϑὸν καὶ 
καλὸν καὶ πάντα, ἃ ἄρτι διῆμεν. ΘΕΑῚ. 4λλ ἔμοιγε, 

ἐπειδὴ σοὺ ἀκούω οὕτως διεξιόντος, Ὡαυμασίως φαί- 

γεταν ὡς ἔχειν λόγον, καὶ ὑποληπτέον» ἧπερ διελήλυ- 

ϑας. ΣΏ. Ἰὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖπον 
αὐτοῦ. λείπεται δέ, ἐνυπνίων τὸ πέρι καὶ νόσων τῶν 

τε ἄλλων χαὶ μανίας, ὅσα τὲ παρακούειν, ἢ παρο- 

ρἂν, ἢ ἄλλο τι παραισθάνεσθαι λέγεται. οἶσϑα γάρ 

που ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις ὁμολογουμένως ἐλέγχε δε 
δογεῖ ὃν ἄρτ' διῆμεν λόγον" ὡς παντὸς μᾶλλον ἡμῖν 

ψευδεῖς αἰσϑήσεις ἐν αὐτοῖς γιγνομένας" καὶ πολ- 
λοὺῦ δεῖ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ, ταῦτα καὶ εἶναι, ἀλλὰ 

σιὰν τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. 

“Ἰληϑέστατο λέγεις, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Ἵἴς δὴ οὖν, 

ὦ παὶΐ, λείπεται λόγος τῷ τὴν που σεν ἐπι τη μὴν 

τιϑεμένῳ, καὶ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα καὶ εἰ- 
γαν τούτῳ, ᾧ φαίνεται; ΘΕΑ͂Ι. ᾿Εγὼ μέν, ὦ Σώ- 
κρατες, ὀχγῶ εὐπεῖν ὅτι οὐκ ἔχω τί λέγω, διότι μου 

νῦν δὴ ἐπόέπληξας εἰπόντι αὐτό. ἐπεὶ ὡς ἀληϑῷς 78 
οὐχ ἂν δυναίμην ἀμφιςβητῆσαι, ὡς οἵ μιινόμενοι, ἢ 
οὗ ὀγειρώττοντες, οὐ ψευδῆ δοξάζουσιν" ὑτᾶν οἵ μὲν 

ϑεοὶ αὐτῶν οἴωνταν εἶναι, οἱ δὲ πτηνοέ τὲ καὶ 



»"" ΡΙΑΤΟΝΙΒ ἐ ὃ. τ δ. 

ὡς πετόμενοι ἐν τῷ ὕπνῳ διανοῶνται. ΣΩ. 0 

οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἄμφιςβ ϑήτημα ἐνγοεῖς περὶ αὖ- 
τῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοὺ ὕναρ τὲ καὶ ὕπαρ; Θ.. 41. 

Τὸ ποῖον; Σ,. Ὃ πολλάκις σε οἶμαι ἀκηκοέναι 
» , ϑὲ. 7 2» Γ 5 να “Υ̓ 

ἐρωτώγτων, τὲ ἂν τις ἔχοι τεχμήριον ἀποδεῖξαι, εἰ 
τίς ἔροιτο γῦν οὕτως ἐν τῷ παρόντι, πότερον κα- 
ϑεύδομεν, καὶ πάντα ἃ διανοούμεϑα, ὀνειρώττομεν" 

ἢ ἐγοηγόραμέν τε καὶ ὕπαρ ἀλλήλοις διαλεγόμεϑα. 
ΘΕΑ͂Ι. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄπορόν γε ὅτῳ χρὴ 
ἐπιδεῖξαι τεκμηρίῳ. πάντα γὰρ ὥςπερ ἀντίστροφα τὶ 

αὐτὰ παρακολουϑεῖ" ὅ, τε γὰρ νυνὶὲ διειλέγμεθα, 
οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν τῷ ἐνυπνέῳ δοκεῖν ἀλλήλοις δια- 
λέγεσθαι" καὶ ὅταν δὴ ὔγδρ [ὀνείρατα] δοκῶμεν διη- 
 κλΑν ἄτοπος ἢ ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις. "ΣΩ, 

“Ὃρᾷς οὖν ὅτι τό γε ἀμφιςβητῆσαι οὐ χαλεχόν, ὅτε 
καί, πότερόν ἐστιν ὕπαρ ἢ ὄναρ, ἀμφιςητεῖται “καὶ 
δὴ σου ὄντος τοῦ χθόνου, ον καϑεύδομεν, ἃ ᾧ ἐγφης 

μὲν, ἐν ἑκατέρῳ διαμάχεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ, τὰ 

παρόντα δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληϑὴῆ. 

ὥςτε ἴσον μὲν χρόνον τάδε φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ 
ἐχεῖλα, καὶ ὁμοίως ἐφ᾽ ἑκατέροις διϊοχυριξόμεϑα. 
ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ περὶ 

γόσων τε καὶ μαγιῶν ὁ αὐτὸς λόγος, υ αι τοῦ χρύ- 
γου, ὅτι οὐχὲ ἴσος. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ορϑῶς. ΤΠ ἵ οὐ 

πλήϑει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληϑὲς ΠΣ ὐϑήσε. 
ται; ΘΙΑ1. Τελοῖον μένε ἂν εἴη πολλαχῆ. 1}. 
᾿4λλά τι ἄλλο ἔχεις σαφὲς ἐνδείξασθαι, ὅποϊα τοὺ- 

τῶν τῶν δοξζασμάτων ἀληϑῆ; ΘΕΑ͂Ι. Οὔ μοι δοκῷ 
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ΓΝ Ξ ἢ. “μοῦ τοίνυν ἄκουε οἷα περὶ αὐτῶν ἂν λέ- 
γοιὲν οὗ τιὶὶ ἀεὶ δοκοῦντα ὁ ὁριζόμενοι τῷ δοκοῦντι εἶναι 
ἀληϑῆ. λέγουσι δέ, ὦ ὡς ἐγὼ οἶμαι; οὕτως ἐρωτῶντες ὮὯ 
Θεαίτητε, ο ἂν ἕτερον ἢ παντάπασι, μὴ πὴ τινα δὺ- 
γαμιν τὴν αὐτὴν ἕξει τῷ ἑτέρῳ; καὶ μὴ ὑπολάβωμεν 
τῇ μὲν ταὐτὸν εἶναι ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ ἕτερον, ἀλλ᾽ 
ὅλως ὃ ἕτερον; ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι 
ἔγειν, ἢ ἐν δυνάμει, ἢ ἐν ἄλλῳ ὁτῳοῦν, ὅταν ἣ κο- 

μιδὴ ἕτερον. Σ΄). Ἦρ᾽ οὖν οὐ καὶ ἀνόμοιον ἄναγ- 
καῖΐον τὸ τοιοῦτον ὁμολογεῖν; ΘΕΑ͂Ι. Ἔμοιγε δοκεῖ, 
ΣΩ. Εἰ ἄρα τι ξυμβαίνει ὅμοιόν τῳ γίγνεσθαι ἢ 
ἀνόμοιον, εἴτε ἑαυτῷ, εἴτε ἄλλῳ, ὁμοιούμενον μὲν 
ταὐτὸν φήσομεν γίγνεσθαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτε- 
ρον; ΘΕΔΑΙ͂. ᾿νάγκη. ΣΏ. Οὐκοῦν πρόσϑεν ἐλό- 
γομεν ὡς πολλὰ μὲν εἴη τὰ ποιοῦντα καὶ ἄπειρα, 
ὡςαύτως δέ γε καὶ τὼ πάσχοντα; ΘΙΑ͂Ι. ναί. ΣΏ. 

Καὶ μὴν ὅτι γε ἄλλο ἄλλῳ ξυμμιγνύμενον καὶ ἄλλῳ 
οὐ ταὐτιὰ ἀλλ᾽ ἕτερα γεννήσει; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν 

οὖν. ΣΙΩ. ““έγωμεν δὴ ἐμέ τε καὶ σὲ καὶ τὰλλ᾽ ἠδη 
πατὰ τὸν αὑτὸν λόγον ; “Σωκράτη ὑγιαίνοντα καὶ 
“Σωκράτη αὖ ἀσϑενοῦντα, πότερον ὅμοιον τοῦτ᾽ ἐκεί- 
γῳ ἢ ἀνόμοιον φήσομε ὃν; ΘΕΑ͂Σ “ρα τὸν ἀσϑενοῦν- 
τὰ Σωκράτη, ὅλον τοῦτο λέγεις ὅλῳ ἐκείνῳ, τῷ ὑγιαί- 

γοντι Σωκράτει; ΣΏ. Κάλλιστα ὑπέλαβες" αὐτὸ 
τοῦτο λέγω. ΘΕΩ͂Ι. “ἀνόμοιον δὴ που. Σ.Ω,.. Καὶ ἕτε- 
ρον ἄρα οὕτως ὥςπερ ἀνόμοιον; ΘΕΑ͂Ι. αἴνάγκη. 
Σ.Ώ.. Καὶ καϑεύδοντα δή, καὶ πάντα ἃ νῦν διήλϑο- 
μὲν, ὡςαύτως φήσεις; ΘΕΑ͂Ι. Ἔγωγε. Σ,Ώ,. Ἕκα- 



ΩΣ ὧν 
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στον δὴ τῶν πεφυχότων τι ποιεῖν ἄλλο τι, ὅταν μὲν 
λάβῃ ὑγιαίνοντα Σωκράτη, ὡς ἑτέρῳ μοι χρήσεται, 
«; ι - ἐὰ ἣν ᾿ Ἢ 3 
ὅταν δὲ ἀσθενοῦντα, ὡς ἑτέρῳ; ΘΕΑ͂Ι. Τὶ δ᾽ οὐ 

μέλλει; ΣΏ. Καὶ ἕτερα δὴ ἐφ᾽ ἑκατέρου γεννήσομεν, 
ἐγώ τε ὃ πάσχων, καὶ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν; ΘΕΑ͂Ι. Τέ 

Φ ει " ᾿ 
μὴν; «Σ,Ώ. Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνών, ἡδὺς μου 
φαίνεται καὶ γλυκύς; ΘΕΑ͂Ι. Ἱναϊἰ. ΣΏ. ᾿Εγέννησε 
γὰρ δὴ, ἐκ τῶν προωμολογημένων, τό, τε ποιοῦν καὶ 

Ἢ «; 
τὸ πάσχον. γλυκὑτητά τε καὶ αἴσϑησιν, ἅμα φερό- 
μενα ἀμφότερα . χαὶ ἢ μὲν αἴσϑησις πρὸς τοῦ πά- 
σχοντος οὖσα, αἰσϑανομένην τὴν Ἡϑασσον ἀπειργά- 

σατο, ἢ δὲ; γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου περὲ αὐτὸν φεπ 
θομένη; γλυκὺν τὸν οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ γλώττῃ ἑ ἐποῖς 

Ἧὐξ καὶ εἶναι καὶ φαίνεσϑαι. ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν 
τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως ὡμολόγητο. ΣΏ. Ὅταν δὲ 
5 - 2] “" -" ᾿ -. ᾽ 5 
ἀσθενοῦντα, ἀλλο τι ἢ πρῶτον μὲν τῇ ἀληϑείᾳ οὐ 

τὸν αὐϑανϑλοβων, ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προςῆλϑε. ΘΕΑ͂Ι. 
ΤΥ Ὑ ΡΟΑ ΠΝ “δτερα δὴ αὖ ἐγεννήσαμεν ὃ ὃ, τε τοιοῦ- 
τος ϑλμεῖκηξ καὶ ἡ τοῦ οἴνου πόσις ὴ περὶ μὲν τὴν 
γλῶτταν, δισθηθιι πιμρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον, 

7: γνομένην καὶ φερομένην ἀπήϑγν τητα" καὶ τὸν μὲν, 
οὗ πικρότητα, ἀλλὰ πικρόν, ἐμὲ δὲ, οὐκ αἴσϑησιν, 

ἀλλ᾽ αἰσθανόμενον; ΘΙΑΙ. Κομιδῆ μὲν οὖν. Σ. 
Οὐκοῦν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὲ γενήσομαι, οὕτως 

2 ῇ ωο ᾿ 72, ΕΣ ΒΡ) Ἀ 

αὐσϑανόμενος; τοῦ γὰρ ἄλλου ἀλλη αἴσθησις, καὺ 
Φ -υ ν 2) - ἢ 5 ͵ ὌΠ τ ἢ - 

ἀλλοῖον καὶ ἀλλο ποιεὺ τὸν αἰισϑανόμενον" οὔτ᾽ ἔκξι»ὸ 
ι ο 2 ͵ Π ᾿ 2. 57 Φ ἔ ᾿ Υ 3 τ 

τὸ ποιοῦν ἐμέ, μήποτ ἄλλῳ ξυνελϑόν, ταὐτὸν γενα 
“ ὶ ο ἢ ΚῚ Ἵ ᾿ 2 32 ΜῈ 

γῆσαν, τοιοῦτον γένηται; ἀπὸ γὰρ ἄλλου ἀλλο γενγῆ 
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σαν, ἀλλοῖον γενήσεται. ΘΕΑ͂Ι. Ἔστι ταῦτα. 15... 
Οὐδὲ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνό τὲ ἑαυτῷ 
τοιοῦτον γενήσεται; ΘΕΑ͂Ι. Ου γὰρ οὖν. μ΄ ἐλ ΛῊΟΣ 

γκὴ δὲ γε ἐμὲ τε τινὸς γίγνεσθαι, ὅταν αἰσθανόμενος 

γίγνωμαι" αἰσϑανόμενον γάρ, μηδενὸς δὲ αἰσϑανό- 
μένον, ἀδύνατον γίγνεσθαι" ἐκεῖνό τε τινὶ γίγγε- 
οϑαι, ὅταν γλυκὺ ἢ πικρὸν ἢ τι τοιοῦτον γίγνηται" 
γλυκὺ γὰρ, μηδενὲὴ δὲ γλυκὺ, ἀδύνατον γίγνεσθαι. 
ΘΕΔΑ1. Παντάπασι μὲν οὖν. Σ.Ω. Δεέπεται δὴ, οἷ- 
μαι, ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾽ ἐσμέν, εἶναι, εἴτε γιγνόμε- 

ϑα, γέγνεσϑαι, ἐπείπερ ἡμῶν ἡ ἀνάγκη τὴν οὐσίαν 
ξυνδεῖ μὲν, ξυνδεῖ δὲ ὅν χϑὰ τῶν ἄλλων, οὐδ᾽ αὖ ἡμῖν 
αὐτοῖς" ἀλλήλοις δὴ λείπεται ξυνδεδέσϑαι. ὥςτε 

εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάζει, τινὲ εἶναι, ἢ τινός, ἢ πρός 

τι, ῥητέον αὐτῷ, εἴτε χέγνεσθοι . αὐτὸ δὲ ἐφ᾽ αὑτοῦ 
τι ἢ ὃν ἢ γιγνόμενον, οὔτε αὐτῷ λεκτέον, οὔτ᾽ ἀλ- 

λον ἀρ ϑητος ἀποδεκτέον, ὡς ὁ ὃ λόγος ὃ ὃν» διεληλύϑα- 
μὲν σημαΐνει. ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖ»; ὡ Σώ- 
χρατες. Σ.Ώ. Οὐχοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν, ἐμοὲ 
ἐστι καὶ οὐκ ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αὐ μὲ τὰν αὐτοῦ, ἀλ-. 

λὸος δ᾽ οὔ; ΘΕΑ͂Ι. ΠπΠὸὼς γὰρ δ κῶν “ληϑὴ ἧς ἄρα 

ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσϑησις" τῆς γὰρ ἐμῆς οὐσίας αἰεέ ἐστι" 
καὶ ἐγὼ κριτής, κατὰ τὸν Πρωταγόραν, τῶν τε ὄν- 
τῶν ἐμοί, ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστι. 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικε. ΧΥ͂. Σ.Ω. Πῶς οὗν, ἀψευδὴς ὧν καὶ μὴ 
πτιαίων τῇ διανοίᾳ περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα, οὐκ 
ἐπιστήμων ἂν εἴην ὦνπερ αἰσϑητής; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδα- 
μῶς ὁπωςοῦν. Σ.Ώ. παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται, ὅτε 
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ἐπιστήμη οὐκ ἄλλο τι ἐστὲν ἢ αἴσϑησις, καὶ εἰς ταὖ-" 
τὸν ξυμπέπτωκε, κατὰ μὲν Ὅμηρον καὶ “Πράκλειτον 
καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον, οἷον ῥεύματα κινεῖσθαι 
τὰ πάντα, κατὰ δὲ Πρωταγόραν τὸν σοφώτατον, 
πιάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον εἶναι, κατὰ δὲ 
Θεαίΐτητον, τούτων οὕτως ἐχόντων, αἴσϑησιν ἐπι- 
σνη μὴ» γίγνεσθαι" ἦ γάρ, ὦ Θεαίτητε, ΨΌΡΝ τοῦτο 
σὸν μὲν εἰγαν οἷον νεογεγὲς παιδίον, ἐμὸν δὲ μαίευ- 
μα; ἢ πῶς λέγεις; ΘΙ ΑΙ. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σὠ- 

πρατες. Σ.Ώ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, μόλις ποτὲ 

ἐγενγήσαμεν, ὃ, τι δὴ ποτε καὶ τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ 
τὸν τόκον, τὰ ἀμφιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληθῶς ἐν κύκλῳ 
περυϑρεκτέον τῷ λόγῳ, σκοπουμένους μὴ λάϑῃ ἡμᾶς 
οὐκ ἄξιον ὃν τροφῆς τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν 

τὲ καὶ ψεῦδος" ἢ σὺ οἴει πάντως δεῖν τό γε σὸν τρέ- 

φειν, καὶ μὴ ἐκτιϑέναι; ἢ καὶ ἀνέξῃ ἐλεγχόμενον 
ὁρῶν; καὶ οὐ σφόδρα χαλεπανεῖς, ἐάν τις σοῦ ὡς 
πρωτοτόκου αὐτὸ ὑφαιρῆ; ΟΕΟ. ᾿Ανέξεται, ὦ Σώ- 
Ἄράτες, Θεαΐτητος" οὐδαμῶς γὰρ δύςκολος. ἀλλὰ 

πρὸς ϑεῶν εἰπέ, εἰ αὖ οὐχ οὕτως ἔχει. δον ΝΕ Φιλο- 

Τ᾽ 7) εἷ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ Θεόδωρε, ὅτι μι 
ΗΠ λόγων. τινὰ εἶναι ϑύλακον, καὶ ῥᾳδίως ἐξελόντα 

ἐρεῖν ὡς οὐκ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα τὸ δὲ γιγνόμενον 
οὐκ ἐνγοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ᾽ 

ἐμοῦ, ἀλλ αἰεὶ παρὰ τοῦ ἐμοὶ προςδιαλεγομένου, 
ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἐπίσταμαι πλέον πλὴν βραχέος, ὅσον 
λόγον παρ νυβλο τον σοφοῦ λαβεῖν καὶ ἀποδέξασθαι 
μετρίως. καὶ νῦν τοῦτο παρὼ τοῦδε πειράσομαι, οὔτε 
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αὐτὸς εἰπεῖν. ΘΕΟ. Σὺ κάλλιον, ὦ Σώκρατες, λέγεις" 

καὶ ποίει οὕτω. Σ.Ω. Οἷἶσϑ'᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ ϑαυ- 
μάζω τοῦ ἑταίρου σου Πρωταγόρου; ΧΥ͂Ϊ. ΘΕΟ. 
Τὸ ποῖον; ΣΏ. Τὼ μὲν ἄλλα μοι πάνυ ἡδέως εἴρη- 
κεν, ὡς τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ ἔστι" τὴν δ᾽ 

ἀρχὴν τοῦ λόγου τεϑαύμακα, ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμε- 
νὸς τῆς ἀληϑείας, ὅτι πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὲν 

, ἢ κυνοκέφαλος, ἢ τι ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόν- 

τῶν αἴσϑησιν" ἵνα μεγαλοπρεπῶς καὶ πάνυ κατα- 
φφονητικῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν, ἐνδεικνύμενος ὅτι 
ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥςπερ ϑεὸν ἐθαυμάζομεν ἐπὶ σο- 
φίᾳ, ὃ δ᾽ ἄρα ἐτύγχανεν ὧν εἰς φρόνησιν οὐδὲν βελ- 

᾿τίων βατράχου γυρίνου, μὴ ὅτι ἄλλου του ἀνθρώ- 
πων" ἢ πῶς λέγομεν, ὦ Θεόδωρε; εἰ γὰρ δὴ ἑκάστῳ 
ἀληϑὲς ὃ ἔσται, ὃ ἂν δι ὙΈΜΝΗΝ, δοξόζη, καὶ μὴτε 

᾿τὸ ἄλλου πάϑος ἄλλος βέλτιον διακρινεῖ, μήτε τὴν 

δόξαν κυριώτερος ἕσται ἐπισκέψασθαι ἕ ἕτερος τὴν ἕτέ- 
ρυυ, ὀρϑὴ ἢ ψευδής, ἀλλά, ὃ πολλάκις εἴρηται, αὖ- 
τὸς τὰ αὑτοῦ ἕκαστος μόνον δοξάσει, ταῦτα δὲ πάντα, 

ὀρϑὰ καὶ ἀληϑῆ, τί δή ποτε, "ὦ ἑταῖρε, ΠΙῸταγό- 

ρὰς μὲν σοφός, ὥςτε καὶ ἀλλὼν διδάσκαλος ἀξιοῦ- 

σϑαν δικαίως μετὰ μεγάλων μισϑῶν, ἡμεῖς δὲ ἀμα- 
ϑέστεροἑί τε, καὶ φουξηεον ἡμῖν ἣν πὰρ, ἐκεῖνον, 
μέτρῳ ὄντι αὐτῷ ἑκάστῳ τῆς αὑτοῦ σοφίας; καὶ 
ταῦτα πῶς “ φῶμεν δηλ οΌμερον λέγειν τὸν Τρῶ- 
ταγόραν; τὸ δὲ δὴ ἐμόν τε καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης. τῆς 
μαιευτικῆς σιγῶ, ὅσον γέλωτα ὀφλισκάνομεν" οἶμαι 

δὲ καὶ ξύμπασα ἢ τοῦ διαλέγεσϑαι πραγματεία. τὸ 

Ῥματ. ἘΒΕΔΕ.. Ἀ 



8 ΡΙΑΤΟΝΙΝ. ἐς Ῥειῦ ἃ. ὃ, ὁ, 

γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν τὰς ἀλλήλων 
ι ν ͵ 32 φαντασίας τε καὶ δόξας ὀρϑὰς ἑκάστου οὔσας, οὐ 

᾿ ε μακρὰ μὲν καὶ διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληϑὴς ἡ ἀλή- 
ϑεία Πρωταγόρου, ἀλλὰ μὴ παίζουσα ἐκ τοῦ ἀδύτου. 
τῆς βέβλου ἐφθέγξατο; ΘΕΟ. Ὼ Σώκρατες, φίλος 

Ἐν τῇ σ᾿ « ω , ὙΤῊ 2 Ε1 

ἀνήρ, ὥςπερ σὺ νῦν δὴ εἶπες" οὖκ ἂν οὖν δεξαίμην 
2 2 ο ς “Ὁ 7 3 ς 7 δι ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ἐλέγχεσϑαι Πρωταγόραν, οὐ 
Ξ ! ἡ 

αὖ σοι παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν. τὸν οὐ» Θεαίτητον 

πάλιν λάβε πάντως" καὶ δὴ νῦν μάλ᾽ ἐμμελῶς σοι 
ΕῚ ᾿ ς ᾿ 5 ον 39 ᾽ 
ἐφαίνετο ὑπακούειν. (Σ,Ώ.. 4ρα κἂν εἰς “ακεδαΐμονα 

εῚ - 9 - 2) 

ἐλθών, ὦ Θεόδωρε, πρὸς τὰς παλαίστρας, ἀξιοῖς ἂν, 
-] Ε Ε 
ἄλλους ϑεώμεγος γυμνοὺς, ἐνίους φαύλους, αὑτὸς 

Α 9 “- Π ΕῚ Ἢ 

μὴ ἀντεπιδεικνῦνοιν τὸ εἶδος παραποδυόμεγνος; ΘΕΟ. 
μὴ Α ἢ ᾿ ω 3) ’ ! 2 Ἵ «λλὰ τέ μὴν δοκεῖς, εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπιτρέψειν 

καὶ πείσεσθαι; ὥςπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν, ἐμὲ 
« γῶ { ἈΚΒΑΟ ς Ἃ ν εἡ ᾿ ι Α , μὲν ἐὰν ϑεᾶσθαν, καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον, 

͵ » - ͵ ᾿ 

σκληρὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέ- 
ρῳ ὄντι προςπαλαΐέειν. Σ.Ώ. ᾿1λλ᾽ εἰ οὕτως, ὦ Θεό- ἢ 
ὃ ᾿ “λ δ᾽ ῷ Ἄς Ὁ 9 ᾿ ' ν, ε Ϊ 

ὥρξ, σοὶ φίλον, οὐδ΄ ἐμοὶ ἐχϑρόν, φασὶν οἵ παροι- 
μιαζόμενοι. πάλιν δὴ οὖν ἐπὶ τὸν σοφὸν Θεαίτητον 

" ᾿ ἵ ΄ 3 “- ΑΔ, ω.» 

ἑτέον. ΧΥ 1]. .“͵ἐγε δὴ, ὦ Θεαίτητε, πρῶτον μὲν ἃ νῦν 
᾿ ' ΕἸ 2 τ 2 τ! 

δὴ διήλθομεν, ἀρὰ οὐ ξυνϑαυμάζεις εἰ ἐξαίφνης οὕτως 

ἀναφανήσῃ μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν ὅτουοῦν ἂν- 
ϑρώπων, ἢ καὶ ϑεῶν; ἢ ἧττόν τι οἴει τὸ Πρωταγό- 

, 5 4 9λ 32 Φ , ᾿ { ] 

ρειον μέτρον εἰς ϑεοὺς ἢ εἰς ἀνθρώπους λέγεσθαι; 
ΘΕΑ͂Ι. Μὰ 4Ὁ᾽ οὐκ ἔγωγε: καὶ ὅπερ γ8 ἐρωτᾷς, 

΄ ᾿ Ὁ «.« ΄ 

σιάνυ ϑαὑὺμάζω. ἡνίκα γὰρ διῆμεν ὃν τρόπον λέγοιεν, 
-Ὁ ς - στ. Ὁ - ᾿ σὸ δοκοῦν ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ εἶναι τῷ δοκοῦγτι, πάνυ ἢ 
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μοι εὖ ἐφαΐνετο ἐπ ῆ γῦν δὲ αὖ τοὐναντίο» 
ταχὺ μεταπὲ πτωκε. Σ). Νέος γὰρ εἶ, ὦ φίλε παῖ: 
τῆς οὖν δημηγορίας ὀξέως ὑπακούεις, καὶ πείθῃ. 
πρὸς 9 γὰρ ταῦτα ἐρεῖ Πρωταγόρας, ἢ τις ἄλλος ὑπὲρ 

αὐτοῦ" ἾΩ γενναῖοι παΐδὲς τε καὶ γέροντες, δημηγο- 

ρεῖτε ξυγκαϑεζόμενου, ϑεοὺς τε δίς τὸ μέσον ἄγον»- 

τες, οὕς ἐγὼ ἕκ τε τοῦ λέγειν καὶ τοῦ γράφειν περὶ 

αὐτῶν, ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, ἐξαιρῶ, καὶ ἃ ἂν οὗ 
πολλοὶ ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα; ὡς δει- 
γὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕκαστος τῶν ἀνϑρώ- 

πω» βοσχήματος ὁτουοῦν" ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην 

οὐδ᾽ ἡντινοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰκότι χρῆσϑε' ᾧ εἰ 
ἐϑέλοι Θεόδωρος ἢ ἄλλος τις τῶν γεωμετρῶν χρώμε- 

γος γεωμετρεῖν, ἄξιος οὐδ΄ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη. σκο- 

πεῖτε οὖν σὺ τε καὶ Θεόδωρος εἰ ἀποδέξεσϑε πιϑα- 

γολογίᾳ τὲ καὶ εἰχύσυ περὶ τηλικούτων λεγομένους 
λόγους. ΘΕΑ͂Ι. ᾿1λλ᾽ οὐ ἀδδγίων, ὦ Σώχρατες, οὔτε 

σὺ οὔτε ἂν ἡμεῖς φαῖμεν. 2.4). 1λλ᾽ ἤδη σκεπτέον, 
ὡς ἔοικεν, ἄλλῃ, ὡς ὅ, τε σὸς λόγος καὶ ὃ Θεοδώ- 
ρου. ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλη. ΣΟ. Τῇδε δὴ 
σκοπῶμεν, εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τὸ καὶ αἴσϑησις 
ταὐτὸν ἢ ἕτερον" εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὃ λόγος 
ἡμῖν ἕτεινε, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτο- 

σα ταῦτα ἐκινήσαμεν" οὔ γάφ; ΘΙ41. Παντά- 
πασι μὲν οὖν. ΣΩ. Ἦ οὖν ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ 
ὁρᾷν αἰσθανόμεθα, ἃ τῷ ἀκούειν, πώντα ταῦτα 
ἅμα καὶ ἐπίστασθαι; οἵον, τῶν βαρβάρων : πρὶν μ0ι- 
ϑεῖν τὴν φωνήν, πύτερον οὔ φήσομεν ἀκούειν, ὅταν 

2 



φϑέγγωνται; ἢ ἀκούειν τε καὶ ἐπίστασϑαι ἃ λέγου- 
σι; καὶ αὖ γράμματα μὴ ἐπιστάμενοι, βλέποντες 
εἰς αὐτά, πότερον οὐχ ὁρᾷν, ἢ ἐπίστασϑαι, εἴπερ 
δρῶμεν, δι σχυριούμεϑα; ΘΕΑ͂Ι. Αὐτό γε, ὦ Σύώ- 
κηατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ δρῶμέν τε καὶ ἀκούομεν, 

 ἐπίστασϑαι φήσομεν " τῶν μὲν γὰρ τὸ σχῆμά τε καὶ τὸ 
χρῶμα ὁρᾷν τε καὶ ἐπίστασϑαι, τῶν δὲ τὴν ὀξύτητα καὶ 
βαρύτητα ἀκοὗύειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι. ἃ δὲ οἵ τεγραμ- 
ματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ̓ἕρμη γεὶς διδάσκουσιν, οὔτε 
οσἰσθϑάνεσϑαν τῷ ὅρὰν ἢ ἀκούειν, οὔτε ἐπίστασϑαι. 
“5... “Τριστά γὲ; ὦ Θεαίτητε. καὶ οὔκ ἀξιόν σου 

σρὸς ταῦτα ἀμφιςβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνη. ΧΥΠΙ]. 
᾿.4λ} ὅρα δὴ καὶ τόδε ἄλλο προςιόν, καὶ σκόπει πῆ αὐτὸ 
διωσόμεϑα. ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον δή; Ζ2Σ.Ώ. Τὸ τοι- 
ὄνδε" εἴ τις ἔροιτο, ἄρα δυνατόν, ὅτου τις ἐπιστή- 

μὼν γένοιτό ποτε, ἔτι ἔγοντα μνήμην αὐτοῦ τούτου, 
καὶ σωζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασθϑαν 

. αὐτὸ τοῦτο ὃ μέμνηται: μακρολογῶ δέ, ὡς ἔοικε, 
βουλύμενος ἐρέσϑαι, εἰ μαϑών τὶς τι, μεμνημένος 
μὴ οἷδει, ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας 

γὰρ ἂν εἴη ὃ λέγεις. Σ'Ώ. ἸΠὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σκό- 

σεδι δέ, ἄρα τὸ ὁρᾷν οὐκ αἰσθάνεσθαι λέγεις, 

καὶ τὴν ὕψιν αἴσϑησιν; ΘΕΑ͂Ι. Ἔγωγε. ΣΩΏ. 

Οὐκοῦν ὃ ἰδών τι, ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν ὃ οἷ- 

δὲ, κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; ΘΕΑ͂Ι. Ἱναΐ. ΣΏ. Τί 

δαί; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; ΘΕΑ͂Ι. Ἱναΐ. ΣΩ. 
Τιότερον οὐδενὸς 1) τινός; ΘΕΑ͂Ι. Τὶνὸς δὴ που. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν ἤσϑετο, του- 
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Π ει -- ἢ Υ 

ουτωνΐ τινων; ΘΕΑ͂Ι. Τἰ μήν; ΣΏ. ὁ δὴ εἶδέ τις, μέ- 
μγηταί που ἐνίοτε; ΘΕΑ͂Ι. Μέμνηται. ΣΏ. Ἢ 

Ἂ “ Ψ γι 

καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάϑετο; ΘΕΑ͂Ι. 
ἘΠῚ ι ἿΝ “ἥ α΄ Υ 

«λλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε φάναι. Σ.Ω. 
-Ὁ ’ Ἶ 2 

“εἴ γε μέντοι, εἰ σώσοιμεν τὸν πρόσϑεν λόγον" εἰ δὲ 
μή, οἴχεται. ΘΙ Α͂Ι. Καὶ ἐγὼ νὴ τὸν Φἰα ὑποπτεύω, 

3 ι ο - 7 ι -ο τ - 

οὐ μὴν ἱκανῶς γὲ ξυννοῶ" ἀλλ᾽ εἰπὲ πῆ. Σ.2. Τῇὴδε" 
« τ “- ΕῚ Π «ες 

ὁ μὲν δυῶν, ἐπιστήμων, φαμὲν, τούτου γέγονεν οὗ- 
ο , Π " ῇ 9 

πὲρ δρᾷ. ὄψις γὰρ καὶ αἴσϑησις καὶ ἐπιστήμη ταῦ- 
τ ᾿ « , 

τὸν ὡμολύγηται. ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΙ. Ὃ δὲ γε 
ὁρῶν, καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα, ἐὰν μύσῃ, 

’ , 3 εν ι 53. Ὁ Ὕ " τ 
μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό: ἢ γάρ; ΘΕΑ͂Ι. 

Ἵ 3 - 3 

Ἰναΐ, ΣΏ. Τὸ δὲ γε οὐχ ὁρᾷ, οὐκ ἐπίσταται ἐστίν, 
εἴπερ καὶ τὸ ὁρᾷ, ἐπίσταται. ΘΕΑ͂Ι. ᾿ληϑῆ. ΣΩ. 

3) ὅτι σἴλν ΕΝ 
Ξυμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι με- 

' 3 ᾿ ) ) 5 εω 

μγημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι, ἐπειδὴ οὐχ ὅρῷν 
«᾿ Ἵ ν᾿ 27 σι πων ΝῚ ΠΡ ἘΝ “ ΘΙ 1 "γὴν 

ὁ τερᾶς ἑφαμεν ἂν εἰγνὰν δὲ γέγϑοιτο. 4. “λη- 
Υ “Ὁ ΝΣ «᾽ 

ϑέστατα λέγεις. ΣΏ. Τῶν ἀδυνάτων δὴ τὺ ξυμ- 

βαίνειν φαίνεται, ἐάν τις ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν 
» - ἜΣΩΣ ; 

ταὐτὸν φῇ εἰγαι. ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικε. ΣΏ.. Ἄλλο ἄρα 

ἑκάτερον φατέον. ΘΕΑ͂Ι. Κινδυνεύει. ΣΙ. Τὶ 
ΕἸ - 2.» 5»ν , 9 ᾿ 3. »-ο 

οὖν δῆτ᾽ ἂν εἴη ἐπιστήμη, πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἔοικε, 
’ ΕΒ] “' 

λεκτέον. καΐτοι τί ποτὲ μέλλομεν, ὦ Θεαίτητε, δρᾷν; 
ΘΕΑ͂Ι. Τίνος πέρι; Σ,Ώ. Φαινόμεθαά μοι, ἀλεκ- 

5 ωΩ ᾿ - 

τρυόνος ἀγεννοῦς δίκην, πρὶν νεγεπκηπέναι, ἀποπηδή- 
9 32 ππ - ᾿ 

σαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ᾷἄδειν, ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δὴ; 
τ' 3 -Ὁ ΓΕ, [ τ ι - ΜΗ Π 

ΣΙ Ω,. Ἁντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων 
« Υ͂ 5 Γ : ο Χ Υ ᾿ Ἃ “ ὁμολογίας ἀνομολογησάμεγοι, καὶ τοιούτῳ τινὲ περι 
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γενόμενοι τοῦ λόγου, ἀγαπᾷν" καὶ οὐ φάσκοντες 
ἀγωγισταὶ ἀλλὰ σοφοὶ εἶναι, λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκεί- 

γοίς τοῖς δεινοῖς ἀνδράσι ποιοῦντες. Θ.1:41. Οὔπο 

μανϑάνω ὕπως λέγεις. Σ.Ώ.. ᾿4λλ ἐγὼ πειράσομαι 
δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὃ γε δὴ νοῶ. ἠρόμεθα γὸὼρ 
δὴ, εἰ μαϑὼν καὶ μεμνημένος τίς τι, μὴ ἐπίστα- 
ται" καὶ τὸν ἰδόντα καὶ μύσαντα, μεμγημέγον, 
ὁρῶντα δὲ οὔ, ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα ἄπε- 
δείξαμεν καὶ ὅμα μεμνημένον. τοῦτο δ᾽ εἶ- 
γαν ἀδύνατον" καὶ οὕτω δὴ μῖϑος ἀπώλετο ὃ 
Πρωταγύρειος, καὶ ὃ σὸς ὅμα ὃ τῆς ἐπιστήμης καὶ 
χἰσθήσεως, ὅτι ταὐτόν ἐστι. ΘΙ Α͂Ι. Φαΐγεται. 

ΣΩ. Οὔτι ἂν οἶμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὃ πατὴρ τοῦ 
ἑτέρου μύϑου ἔζη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε" γῦν δὲ 
ὀρφανὸν αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ 
οἱ ἐπέτροποι, οὺς Πρωταγόρας κατέλιπε, βοηϑεῖν 

ἐθέλουσιν. ὧν Θεόδωρος εἷς ὁδε: ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ 

κινδυνεύσομεν τοῦ δικαίου ἕνεκ αὐτῷ βοηϑεῖν. ΘΕΟ. 
Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ μᾶλλον Καλλίας ὃ 
Ἱππονίκου, τῶν ἐκείνου ἐπίτροπος" ἡμεῖς δὲ πὼς 

θᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν λύγων» πρὸς τὴν γεωμετρέαν 
ἀπενεύσαμεν. χάριν γε μέντοι σοὺ ἔξομεν, ἐὰν αὐὖ- 
τῷ βοηϑῇς. 2. (). Καλῶς λέγεις, ὦ Θεόδωρε. σκέ- 

ψαι οὖν τὴν γ᾽ ἐμὴν βοήϑειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δει- 
γότερα ἄν τις ὁμολογήσειε, μὴ προςσχὼν τοῖς δήμασι 

τὸν νοῦν, ἣ τοπολὺ εἰϑέσμεϑα φάναι τὲ καὶ ἅπαρ- 
γεῖσθαι. σοὶ λέγω, ὅπη, ἢ Θεαιτήτῳ; ΘΕΟ. Εἰς 

τὸ κοινὸν μὲν οὖν: ἀποκχριγέσθω δὲ ὃ νεώτερος" 

! 

᾿ 
| 

! 
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σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχημονήσει. ΧΙΧ, ΣΩ. Ζέγω δὴ 
τὸ δεινότατον ἐρώτημα. ἔστι δὲ οἶμαι τοιόνδε τι" 
ἄρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι, τοῦτο ὃ οἷδε μὴ 
εὐδεναν! ΘΕΟ. τί δὴ οὖν ἀποκοιναίμεϑα, ὦ Θεαί- 
τητε; ΘΕΑ͂Ὶ. ᾿Αδύνατόν που οἶμαι ἔγωγε. Σ.Ώ. Οὔ», 
εἰ τὸ ὁρᾷν γεἐπίστασϑαι ϑήσεις. τέ γὰρ χρήση ἀφύντῳ 
ΒῚ 

ἐοωτήματι, τὸ λεγόμεγον, ἐν φρέατι ουσχόμενος, ὅταν 

ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνὴρ, καταλαβὼν τῇ χειρὲ σου 
τὸν ἕτερον ὀφϑαλμόν, εἰ δρῶς τὸ ἱμάτιον τῷ κατει- 
Σμλϊδνῶ Σ ΘΕΑ͂Ι. Οὐ φήσω οἶμαι τούτῳ γε, τῷ 
μέντον ἑτέρῳ. ΣΏ. Οὐκοῦν ὁρᾶς τε καὶ υδνὰ δρᾷς 
ἅμα ταῦτόν; ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω γέπως. ΣΩΏ. Οὐδὲν 
ἐγώ, φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω, οὔτε ἠρόμην τὸ ὑπῶς, 
ἀλλ᾽ εἰ, ὃ ἐπίστασαν, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπίστασκχι" γῦν 
δ᾽ ὃ οὐχ ὁρᾷς, δρῶν φαίνῃ" ὥμολο γηκὼς δὲ τυγ- 
χάνεις τὸ ὁρᾷν, ἐπέστασϑαι, καὶ τὸ μὴ ὁρᾷν, μὴ 

ἐπίστασθαι. ἐξ οὖν τοὕτων λογίζου τί σοι ξυμ- 

βαίνει. ΘΕΙ͂ΑΙ. “λλὰ λογίζομαι, ὅτι τἀναντία οἷς 

ὑπεϑέμην. ΣΏ Ἴσως δέ γ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, πλείω 

ἂν τοιαῦτ᾽ ἔπαϑες, εἴ τίς σὲ προςηρῶτα εἰ ἐπίστα- 

σϑαι ἔστι καὶ ὀξὺ, ἔστι δὲ ἀμβλὺ, καὶ ἐγγύϑεν μὲν 
ἐπίστασθαι, πόῤῥωϑεν δὲ μὴ, καὶ σφόδρα καὶ 
ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἀλλὰ μυρία, ἃ ἐλλοχῶν ἂν 
Ὑ ὙΠῚ ἀνὴρ μισϑοφόρος ἐν λόγοις, ἐρόμενος, 

ἡνίκ᾽ ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν ἔϑου, ἐμβα- 
λὼν ἂν εἰς τὸ ἀκούειν χαὶ ὀσφραίνεσθαι, «αὶ τὰς 
τοιαύτας αἰσθήσεις, ἡλεγχὲν ἂν ἐπέχων καὶ οὐχ 
ἀνιεὶς, πρὸὲν ϑαυμάσας τὴν πολυάρατον σοφίαν ξυ»- 
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ἑποϑίσϑης ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὗ δὴ σε χείρῳσώμενός τ8 
καὶ ξυνδήσας, ἡδη ἂν τότε ἐλύτρου χρημάτων ὅσων 

σοΐ τὲ κἀκείνῳ ἐδόκει. τίγ᾽ οὖν δὴ ὁ ο Πφωταχόρας, , 

φαΐης ἂν ἴαως, λόγον ἐπίκουρον τοῖς αὑτοῦ ἐρεῖ; 
2} ῃ »" ᾿ ΕῚ 

ἄλλο τι πειρώμεθα λέγειν; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν ουν. 
Χ' ἢ Ὥ. ΓΕ! Ὁ [ δὺν ΠΟΥ ἘΠ «ς - ) Υ̓͂ 

Ἄς ΣῺΏ, Τ᾿ αὐτά τὲ δὴ πᾶάντα σα ἡμεῖς ἐπαμύνοντες 

αὐτῷ ΠΡ ος καὶ ὁμόσε, οἶμαι, χωρήσετρῃ, κοατα- 

ἀν ἡμῶν καὶ λέγων" Οὗτος δὴ ὃ Σωκράτης ὃ 

χρηστός, ἐπειδὴ αὐτῷ παιδίον τε ἐρωτηϑὲν ἔδεισεν, 
3 ξ 3 3 οὖ ει! 

ἐ᾽ οἱόν τε τὸν αὐτὸν τὸ αὐτὸ μεμνῆσθαι ἅμα καὶ μὴ 
ὋΣ ; ἿΝ τ ἐσυμὴν 5 -᾿ ᾿ ᾿] ι ῃ { 

εἰδέναι, καὶ δεῖσαν ἀπέφησε, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 
“ ᾿ -ῳῇ ) " ΟῚ - » } 

προορᾷν, γέλωτα δῆτα ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξε, 
ἢ , . Ω -τ Ρ᾿ ΄ ἰσὶ 

τὸ δέ, ὦ ὑμ ἀϑυμότατε “Σώκρατες, τὴδ᾽ ἔχει" ὅταν τι 
ς:- ΤΉΝ. ᾽ ς 

τῶν ἐμῶν δι ἐρωτήσεως σκοπῆς, εχ») μὲν 0 ἐρωτη- 

ϑείς, οἱά πὲρ ἐγὼ ἀποκριγαέμην ἀποκριγόμενος, 
σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι" εἰ δὲ ἀλλοῖα, αὐτὸς ὃ 
ἐθαφηθείς, αὐτίκα γάρ, δοκεῖς τινά σοὺ ξυγχωρή- 
σεσϑαι, μγὴ μὴ» παρεῖναί τῷ ὧν ἔπαϑε, τοιοῦτόν τε 

οὖσαν πάϑος οἷον ὅτε ἔπασχε, μηκέτι πάσχοντι; 
πολλοῦ γε δεῖ" 1] αὖ ἀποκνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν τ᾽ 

εἶναι, εὐἰδένωῳω, καὶ μὴ εἰδέναι τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό; ἢ, 

ἐάν περ τοῦτο δεέσῃ, δώσειν ποτέ, τὸν αὐτὸν εἶναι 
τὸν ἀνομοιούμεγον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσθϑαν ὄντι; 
μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τίνα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοὺς, καὶ τοὺ- 

τοὺς γιγγομε γοὺς ἀπείρους, ἐάν περ ἀγομοίωσις γίγε 
γγηταν εἰ δὴ ὀνομάτων γε δεήσει ϑηρεύσεις διευλα- 

βεῖσθαι ἀλλήλων, ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, φήσει, γε»- 

νοιοτέρως ἐπ᾿ αὐτὸ ελϑὼν ὃ λέγω, εἰ δύνασαι, ἐξέ- 
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λεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαν αἰσϑήσεις ἡμῶν ξκάστῳ γίχγνον 
ται, ἢ ὡς, ἰδίων γιγνομε ἔγνων, οὖδεν, τι ἂν μᾶλλον τὸ 

φαιγόμενον μόνῳ ἑ ἐκείνῳ γίγ Ἴοιτο, Ἰ, εἰ εἶναι δεῖ 
ὀνομάζειν, εἴη ᾧπερ φαίνετρα. ὑς δὲ χαὶ ἡ κυγοκεφάλους 
λέγων, οὐ μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκοὺ- 

οντὰς τοῦτο δρῶν εἰς τὰ ξυγγοάμματά μου ἀναπεί- 
ϑεις, οὐ χαλῶς ποιῶν. ἐγὼ γάρ φημι μὲν τὴν ἀλή- 

ϑειαν ὃ ἔχειν ὡς γέγραφα: ΠΕΊΘΟΥ χῦρ ἕκαστον ἡμῶν 

εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μὴ" μυρίον μέντοι διαφέρειν 
ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε 
καὶ φαίνεται, τῷ "δὲ, ΠΛ πρὶ σοφίαν καὶ σοφὸν 

ἄνδρα πολλοῦ δέω [τῷ] μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸν 
τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἂν τι,)ῖ ἡμῶν, ᾧ φαίνεται 
καὶ ἔστι 2 κακά, μεταβάλλων, ποιήσει ἀγαθὰ φαί- 
γεσϑαὲ τε καὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ὀὴμοτὲ 
μου δέωπε, ἀλλὰ ὧδε ἔτι σαφέστερον μάϑε, τέ λέγω. 
οἷον γιὶρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγετο, ἀναμγήσϑητι, 
ὅτι :: μὲν ἀσϑενοῦντι πικριὰὶ φαύμετωι ἃ ἐσϑέει, καὶ 

ἔστι, τῷ δὲ ὗ ἡγιδίποντι τἀναντία ἔστι καὶ φαΐνεται. 
σοφώτερον Ν οὖν τούτων οὐδ δέτερον δεὺ ποιῆσαι" 
(οὐδὲ γὰρ δυνατόν Ἵ οὐδὲ κατηγορητέον, ὡς ὁ μὲν 
κάμγων, ἀμαθὴς, ὅτι τοιαῦτα δοξάζει, ὃ δὲ ὑγιαί- 
ψω», σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" μεταβλητέον δ᾽ ἐπὶ ϑάτε- 
ρα" ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. οὕτω. δὲ καὶ ἐν τῇ 
παιδείᾳ, ἀπὸ ἑτέρας, ἕξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μετα- 

βλητέον" ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, 
ὁ δὲ σοφιστὴς λόγοις. ἐπεὶ οὔτε τί 78 ψευδῇ δοξά- 
ζονγτα τίς τινὰ ψυτέρον ἀληϑῇ ἐποίησε δοξάζειν" 
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5] τὴν 3 Ι - “ΠΥ 3) 

οὔτε γι τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν δοξάσαι, οὔτε ἄλλα 
ναὶ τ Ν Ῥ δὲ ϑ5ϑν 9 μὰ ἜΣ - 

παρ α ἂν πάσχῃ, ταῦτα δὲ ἀεὶ ἁληϑῆ" ἀλλ᾽, οἶμαι, 
- .-“οΣο ΄ οἷ 

πονηρᾷ ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα ξυγγενῆ ἑαυτῆς, χρη- 
ι ν . ει : 

στὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινες τὼ 
3 3 

φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληϑῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ 
λ ᾿ Ὁ ς 3 

βελτέω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληϑέστερα δὲ οὐ- 
δέν. καὶ τοὺς σοφοὺς, ὦ φίλε Σώκρατες, πολλοῦ 
ον Ἷ κὺ Η γ 5 ᾿ ᾿ ι ι ΄ δέω βατράχους λέγειν, ἀλλὰ κατιὰ μὲν τὸ σώματα 

“αὶ κ ῖ τ Υ͂ Ἁ ᾿ ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ φυτὰ γεωργοὺς. φημὲ γοὺρ 
- Ὁ Ὁ 5 ’ 

καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πογηρῶν αἱσθ ἡσεων, 
.; - »"» κι 3 

ὅταν τι αὐτῶν ἀσϑενῇ, χρηστὰς καὶ ὑγιεινὰς αἰσϑὴ- 
ἊΝ «-ὧ - ει 

σεις τε καὶ ἀληϑ εῖς ἐμποιεῖν" τοὺς δὲ γε σοφοὺς τε 
Ξ Ἂν δ ἄν ὰ 

καὶ ἀγαϑοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ γρηστὰ ἀντὲ 
- δ Ὁ ΤΥ -Ὁ ! τ Ρ] 

τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναν ποιεῖν" ἐπεί, οἷά γ 
- - Α 

ἂν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ 
πδι - »χ 3 ς 52.232 3 
εἰναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὶ γνομίζη" ἀλλ᾽ ὃ σοφὸς ἀντὶ 
πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων, χρηστὰ ἐποίησεν 

εἶναι καὶ δοκεῖν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὃ 
᾿ Α ᾿ ἰὴ 

σοφιστὴς τοὺς παιδευομέγους οὕτω δυνάμενος παι-- 
Ὁ Ἵ .ο« ᾿ -ῳ 

δαγωγεῖν, σοφός τε καὶ ἄξιος πολλῶν γρημάτων τοῖς 
“Ὁ ΕΟ Ὁ. « 

παιδευϑεῖσι. καὶ οὕτω σοφώτεροΐ τέ εἰσιν ἕτεροι 
ἑτέρων, καὶ οὐδεὶς ψευδῇ δοξάζει, καὶ σοὶ ἐάν τὲ ἐτξς ,) δδυ δι ἢ ςύάςδιέ, 

» Ε ’ μ. 4 

βούλῃ, ἐών τὲ μή, ἀνεχτέον ὄντι μέτρῳ. σώζεται 
᾿ ᾿ τ κ᾿ 2 ι 2’ - 

γὰρ ἐν τούτοις ὃ λόγος οὗτος" ᾧ σὺ εἐ μὲν ἔχεις ἐξ 
3 .ο ϑ Ὥ - 3 ΚΣ Ρ 9 ὃ εἕελ Ω. ἐ 4 ἀρχῆς ἀμφιοβητεῖν, ἀμφιςβήτει, λόγῳ ἀντιδιεξελϑ ὦν 

ἊΝ ᾿ ΕῚ 323.» Ε Ξ Νὰ ἌΑΙ 

εἰ δὲ δὲ ἐρωτήσεων βούλει, δι΄ ἐρωτήσεων" οὐδὲ γὰρ 
τοῦτο φευχτέον, ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ 

ΓῸ ἢ 9 Υ͂ ᾧ - 

νοῦν ἔχοντι" ποίει μέντοι οὕτωσέ, μὴ ἀδίκει ἐν τῷ 
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π Ἂς Α ΒΝ] ὃ Ω ; ἐρωτὰν. καὶ γὰρπολλὴ ἀλογία, ἀρετῆς φάσκοντα ἔπι- 
-Ὁ ἊΝ 2 ο 2 

μελεῖσθαι μηδὲν ἀλλ ἢ ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατε- 
-Ὁ 5 -“-:ὔ 2 ΕῚ - ε 

λεῖν. ἀδικεῖν δ᾽ ἐστὲὴὲν ἐν τῷ τοιούτω, ὕταν τις μὴ 
Χ ᾿ ᾿ ᾿ »" 

χωρὶς μὲν ὡς ἀγωγιζόμενος τὰς διατριβὰς ποιῆται, 

χωρὶς δὲ διαλεγόμενος" καὶ ἐν μὲν τῷ παίζη τε καὶ 
σφάλλῃ, καϑόσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαν 
σπουδάζῃ τε καὶ ἐπανορϑοῖ τὸν προςδιαλεγόμενον, 

-Ὁ ΤΑ δα ἢ ᾿ 3 ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἂν δεικνύμενος τὸ σφάλματα, α αὖ- 
9 «ς Ὁ “- ᾿ «-- Ὁ τὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῶν προτέρων ξυγουσιῶν παρ- 

ἐχέκρουστο. ἂν μὲν γὰρ οὕτω ποιῇς, ἑαυτοὺς αἰτιά- 
ς ͵ ,, πο ς ῳὖ ν Ὁ σονται οὗ προςδιατρίβοντες σοι τῆς αὑτῶν ταραχῆς 

ὙΌΣ 2 ᾿ ι Γ ᾿ 

καὶ ἀπορίας, ἀλλ᾽ οὐ σὲ" καὶ σὲ μὲν διώξονται καὶ 
. , ΒῚ ΡῚ 

φιλήσουσιν, αὑτοὺς δὲ μισήσουσι, καὶ φεύξονται ἀφ 
ἑαυτῶν εἰς φιλ οσοφίαν, ἵν᾽ ἄλλοι γενόμενοι, ἀπαλ- 
“λαγῶσι τῶν οἵ πρότερον ἦσαν. ἐὰν δὲ τἀναντία τοὗ- 
των δρᾷς, ὥςπγρ οἵ πολλοί, τἀναντία ξυμβὴσεταὶ 

ΝΣ -Ὡ 

σοι, καὶ τοὺς ξυνόντας, ἀντὺ φιλοσόφων μισοῦντας 

τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὸὼν πρεςβύτεροι 
γένωνται. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείϑῃ, (ὃ καὶ πρότερον ἐῤ- 
ῥέϑη,) οὐ ἀὐονε να: οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ᾽ ἵλεῳ τῇ 
διανοίᾳ ξυγκαϑείς, ὡς ἀληϑῶς σκέψῃ τί ποτε λέγο- 

μὲν, κινεῖσθαί τε ἀποφαινόμενοι τὼ πάντα, τό, τε 
- Ὁ Ξ᾿ 3 , 

δοκοῦν ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ εἶναι, ἰδιώτη τε καὶ πό- 
ἢ , 3 7 λει. καὶ ἐκ τούτων ἐπισκέψῃ, εἴτε ταὐτόν, εἴτε καὶ 

χλλ ΕἸ ψ Π Ἃ 3; 9 ἜΤΗ 3 ς, : 2! 

ἀλλο, ἔπισξημὴ καὶ αἰσύησις, ἀλλ οὐχ, ὠςπερ ἀρτι, 
ΕἸ δὶ ἢ ς Ρ ΝΣ ᾽ ει ξ ᾿ 
ἐκ συνηϑείας ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ἃ οἱ πολλοὶ 
ὕπη ἂν τύχωσι» ἕλκοντες, ἀπορίας ἀλλήλοις παντο-- 
δαπὰς παρέχουσι. ΧᾺ!], Ταῦτα, ὦ Θεύδωρε, τῷ ἑταίρῳ 
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σου εἰς βοήϑειαν προφηρξάμην κατ ἐμὴν δύναμιν, 
σμικρὰ ἀπὸ σμμμρῶν: εὖ δ᾽ αὐτὸς ἔζη, μεγαλειεότε- 

00» ἂν τοῖς αὑτοῦ ἐβοήϑησε. ΘΙ. παίζεις, ὦ 

«Σώκρατες " πάνυ γὰρ νεανικῶς τῷ ἀνδρὶ βεβοήϑηκας. 
ΣΩ. Εὐ λέγεις, ὦ ἑταῖρε" καὶ μοι εἰπὲ, ἐνενόησάς 

Ἠ6Υ μομανος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου, καὶ ὀνειδίζον- 

τος ἡμῖν ὁτι πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμεγοι, 

τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ ἀγωνιζοίμεϑα εἰς τὰ ξαυτοῦ, καὶ 
χοριεντισμών τινὰ ἀποκαλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάν--: 

τῶν μέτρον, σπουδάσαι γ᾽ ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν 
αὑτοῦ λάγον; ΘΕῸ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώ- 
ἄρατδο, ὩΣ.  Π  οῦν, κελεύεις πείϑεσθϑαν αὐτῷ; 

ΘΕΟ. Σφόδρα γξ. ΣΩ. ̓ Ορᾷς οὖν, ὅτι τἀδε πάντα, 
πλὴν σοῦ, παιδία ἐστίν; εἰ οὖν πεισόμεθα τῷ ἀνδρί, 

ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς τε καὶ ἀποκριγνομένους ἀλ- 
λήλοις σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν λόγον, ἵνα μὴ 
τοῦτό γε ἕγη ἐγκαλεῖν, ὡς παίζοντες πρὸς μειράκια 

διεσκεψάμεϑ'᾽ αὖ τοῦτον τὸν λόγον. ΘΕΙ͂Ο, Τί δέ; 

οὔ πολλῶν τον Θεαίτητος μεγάλους πώγωγας ἐχόν- 

τῶν ἀμειγον ἂν ἐπακολουϑήσειε λόγῳ διξρευνωμέ- 
γνῷ; «Σ.). .1λλ᾿ οὔτι σοῦ 7ε, ο) ϑε ἑαϑς, ἄμεινο».. 
μὴ οὖν οἵου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ὃ ἑταίρῳ τετελευτηκότι δεῖν 
παντὶ πρόπῳ ἐπαμύνειν, σὲ δὲ μηδενέ, λ ϑι. ὦ 

ἄριστε, ὀλίγον ἐπίσπου, μέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως 

ἂν εἰδῶμεν, εἶτε ἄρα σὲ δεῖ διαγραμμότων σιέρι μέ- 
τρον εἶναι, εἴτε πάντες ὁμοίως σοὶ ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἴς 
τε ἀστρονομίαν καὶ τἄλλα, ὧν δὴ οὺ πέρι αἰτέαν 

ἔχεις διαφέρειν. ΘΕῸ. Οὐ ῥάδιο», ὦ “Σώχρατες, 

] 
᾿ 
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δ ’ κήρλιν ΄ : δὰ «0153. .5...3. (5 Ξ 
σοὶ παραχαϑήμενον μὴ διδόναι λόγον" ἀλλ᾽ ἐγὼ ἄρτι 

ΤΑΜΣΥ ᾿ "δ Ἡπδεραν 3 μεν νον παρελήρησα, φάσκων σε ἐπιτρέψειν μοι μὴ ἀποδὺε 
3 5 ᾿ ες - Υ̓͂ 

σϑαι, καὶ οὐχὶ ἀναγχάσειν, Καϑάπερ «Δακεδαιμό- 
γίον" σὺ δὲ μοι δοκεῖς πρὸς τὸν Σκίρδωνα μᾶλλον 

’ Γ ἕ ᾿ ΞΆ ᾿ ἝΝ Π] 

τείνειν. “ακεδαιμόνιου μὲν γὰρ ἀπιέναι ἢ ἀποδὺε- 
»ν ΝΝ -ῳ “" 

σϑαι κελεύουσι, σὺ δὲ κατ νταῖον τί μοι μᾶλλον 
δοκεῖς τὸ δρᾶμα δρᾷν" τὸν γὰρ προςελϑόντα οὐκ 
ἀνέης πρὶν ἀναγπάσῃς ἀποδύσας ἐν τοὶς λόγοις προρΣ 

τἰλλύζονν ΣΏ, 'Ἀριστά γε, ὦ Θεάδωβρὲ, τὴν νόσον 
μου ἀπείκασας" ἰσχυρότερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων, μυ- 

᾿ Ἵ ’ ΕῚ 

οἷοι γὰρ ἤδη μοι ἐμ  ϑνώϑον ες τὸ καὶ Θησέες ἐντυχόν- 
2 δε οι 

τὲς κρατεροὺ πρὸς τὸ ᾿λέγθιὰ, μάλ εὖ ξυγκεκόφασιν" 
«; 

ἀλλ ἐγὼ οὐθὲν ἮΝ μᾶλλον ἀφίσταμαν" οὕτω τις ἔρως 
δεινὸς ἐνδόδυχε τῆς περὶ ταῦτα γυμνασίας. μὴ οὖν 
μη δὲ σὺ φϑογὴσ͵ ης προζανατριψάμενος σαυτόν τε 
ἅμα καὶ ἐμὲ ὀνῆσαι. ΘΕῸ. Οὐδὲν ἔτι ἀντιλέγω" 
2 4.8 ε " ΠῚ Γ Ἁ ΝΥ Ὁ ᾽πε ΐ 

ἄλλο ἀγε ὑπή ἐθέλεις" πάντως τὴν περὶ ταῦτα εἰμαρ- 

μένην ἣν ἂν σὺ ἐπικλώσῃς, δεῦ ἀνατλῆναι ται δος 

] οὐ μέντοι 7:ξ! οαιτέρω 78 ὧν» προ τὺ ϑεσαι οἱός Ε ἔσομαι 

παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι. Σ' Ὡ. Ἀλλ᾽ ἀρκεῖ καὶ μέχϑι 

“τούτων, καὶ μοι πάνυ τήϑθει τὸ τοιόνδε, μή που 
-- 

παιδικὸν τι λάϑωμεν εἶδος τῶν λόγων ποιούμενοι, 
καὶ τις πάλιν ἡμῖν αὐτὸ ὀνειδίσῃ. ΘΙΘ. ᾿Δλλὰ δὴ 
πειράσομαΐ γε καϑόσον ἂν δύνωμαι. ΧΧΙ. ΣῺ. 

Τοῦδε τοίνυν ρα τον πάλιν ἀντιλαβώμεϑα οὕπερ το- 
πρότερον, Ἐπὶ ἔδωμεν, ὁρὃὲ ὥς ἢ οὐκ ὀρϑῶς ἐδυςεραΐ- 

Ἶ "Ὁ ες! 2 ΓΙ 3 

γομὲν ἐπιτιμῶντες τῷ λόγῳ, ὁτε αὐτάρκη ἕκαστον εἰς 
ἢ 

: Γ Ὑ “ ͵ ᾿ ) Π ", [4 μ᾽ ἣ - 7) 72 ᾿ ζω, φρόνησιν ἔπούει, καὶ μὲν ξυγεχωρὴσεγ ὁ Ποωταγοὸ- 
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ρας, περί τε τοῦ ἀμείνονος καὶ τοῦ χείρονος δια- 
φέρειν τινάς, οὖς δὴ καὶ εἶναι σοφοὺς" οὐχὶ δὴ; 
ΘΕΟ. Ναὶ. ΣΏ. Τἰ μὲν τοίνυν αὐτὸς παρὼν ὧμο- 
λόγει, ἀλλιὰ μὴ ἡμεῖς βοηϑοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ ξυνε- 
χωρήσαμεν, οὐδὲν ἂν πάλιν ἔδεε ἐπαναλαβόντας βε- 
βαιοῦσθϑαι" νῦν δὲ τὰγχ᾽ ἂν τις ἡμᾶς ἀκύρους τυϑείη 

τῆς ὑπὲρ ἐκείνου ὁμολογίας" διὸ κάλλιον, ὡς ἔχει, 

σαφέστερον περὶ τούτου αὐτοῦ διομολογήσασϑαι. 
οὐ γάρ τι σμικρὸν παραλλάττει οὕτως ἔχον, ἢ ἀλ-. 
λως. ΘΕΟ. «“Ζέγεις ἀληϑῆ. ΣΏ.. Μη τοίνυν δ᾽ 
ἄλλω», ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐκείνου λόγου ὡς διὰ θραχυτά- 
τῶν λά βωμεν τὴν ὑμολογίαν». ΘΕΟ. Πῶς; ΣΙΩΝ 
Οὑτωοΐ: τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ εἶναι φησί ἢ 

που ᾧ δοκεῖ; ΘΕΟ. Φησὶ γὰρ οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν,, 
ὦ πὴ ἢ καὶ ἡμεῖς ἀνϑρώπου, μᾶλλον δὲ πάν- 
των ἀνθρώπων δόξας λέγομεν, καὶ φαμὲν οὐδένα 
ὅντινα οὐ τὸ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσϑαν τῶν ἄλλων σοφώ- 
ξεθθῦν τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ. καὶ ἔν 7ε τοῖς με- 
γίστοις κιγδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις, ἢ νόσοις, ἢ ] 
ἐν ϑαλάττῃ χειμάζωνται, ὡς πρὸς ϑεοὺς ἔχειν τοὺς 

ἐν ἑκιώτοις ἄρχοντας, σωτῆρας σφῶν προςδοχῶντας, 

οὐκ ἄλλῳ τῳ διαφέροντας ἢ τῷ εἰδέμαι. καὶ πάντω 
που μεστὰ τἀνϑρώπινα ζητούντων διδασκάλους τε 
καὶ ἄρχοντας ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν τε 
ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ ἱκανῶν μὲν διδάσκειν, ἵκα- 
ψῶν δὲ ἄρχειν εἶναι" καὶ ἐν τούτοις ἅπασι, τὶ ἄλλο 
φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἡγεῖσθαι σοφίαν 
καὶ ἀμαϑέαν εἶναι παρὰ σφίσιν; ΘΕΟ. Οὐδὲν ἀλ- 
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3 Ὁ 4 ᾿ 5 ᾿ λο. ΣΏ.. Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν, ἀληϑὴ διάνοιαν 

ς ν - - χτ ἡγοῦνται, τὴν δὲ ἀμαϑίαν, ψευδὴ δόξαν; ΘΕΟ. 
7 ΕῚ δ - 

1ἱ μήν; Σ.. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεθα τῷ 
λόνγω- " χλ) 9 (18 ἡξὶ ὺρ ἃ ὥ᾽ που ὄγῳ; πότερον ἀληϑῆ φῶμεν αἰεὺὶ τοὺς ἀνϑρώπους 

τ πε ΝῚ ᾿ ι ΕῚ ΡΝ « ξι . πὰ 
δοὶ ἄςειν, ἢ ποτὲ μὲν ἀληθῆ, ποτὲ δὲ καὶ ψευδῆ; 
ἐξ ἀμφοτέρων γάρ ποῦ ξυμβαίνειν μὴ αἰεὶ ἀλη; ϑὴ 
ἀλλ ἀμφότερα αὐτοὺς δοξάξειν. σχόπει γάρ, ὦ Θεό- 
δωρε, εἰ ϑέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν ἢ σὺ αὖ- 

,] , ε 9 ᾿ ς -Ὁ . ο 3 

τὸς διαμάχεσθαι, ὡς οὐδεὶς ἡγεῖται ἕτερος ἕτερον ἀμα- 
- Ξτ οα΄Ὁἵ' .- "0 ΥἾ 2 , 

ϑῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν. ΘΕῸΟ..4λλ᾽ ἄπιστον, τξ ἡ 5 
32 Γ 

ω Σώχρατες. Σ,. Καὶ μὴν εἰς τοῦτό χὰ ἀνάγκης 
ς ᾿ 7) 

ὃ λόγος ἥκει ὁ πάντων χθημάτων. μέτρον ἄγϑρωπον 
, ᾿ Ὁ " Ν 

λέγων. ΘΕΟ. Πῶς δή; (Σ.Ώ.. Ὅταν σὺ κρίνας τι 
παριὶ σαυτῷ πρὸς ἐμὲ ἀποφαίνῃ περ τινος δόξαν, 

᾿ -ο- . ) 2 ι ; 

σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατιὶ τὸν ἐκείνου λόγον ἀληϑὲς ἔστω, 
ς.ς-ω -ὉὖὉ 2) . - 

ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις περὶ τῆς σῆς κρίσεως πότε- 
39 ; -. , 2 ᾿Ὶ ἷ 

ρον οὐκ ἔστι κριταὶς γενέσθαι; ἢ σὲ ἀεὲ κρίνομεν 
9 “ ΐ .- 2) ς , 

ἀληϑῆ δοξάζειν; ἢ μυρίοι ἑκάστοτε σοι μάχονται 
9 ς Ὁ 

ἀντιδοξάζοντες, ἡγούμενον ψευδῇ κρίνειν τε καὶ οἴτε- 

σϑαι; ΘΕΟ. ἸΝὴ τὸν Δία, ὦ συκοβτεῦ, μάλα μυ- 

οἷοι δῆτα, φησὶν Ὅμηρος, οἵ γέ μοι τὰ ἐξ ἀνϑρώπων 
πράγματα παρέχουσι. Σ.Ώ. Τὶ οὗν; βούλει λέγω: 

ς τὼ Ὁ -- 

μὲν, ὡς σὺ τότε σαυτῷ μὲν ἀληϑῆ ἢ ἘΧΘΤΗ͂Σ τοῖς δὲ 

μυρίοις ψευδῆ; "Ω Ο. Ἔοικεν ἔκ γε τοῦ λόγου ἄγάγα 
κη εἶναι. Σ,Ώ. Τί δὲ αὐτῷ Ἡρωταγύρῳ ἀφ' οὐχἕ 
5 5 ᾿ 

ἀνάγκη, εἰ μὲν μηδὲ αὐτὸς ᾧὥετο μέτρον εἶναι ἄνϑρω-' 
δ πρῆρα ,.4 Π « 3 ι 2) Χ « 

πον, μηδὲ οἵ πολλοί, ὥςπερ οὐδὲ οἴονται, μηδενὶ δὴ 
Κ᾽ ἵ 2 [9] - 

εἰναι ταύτην τὴν ἀλήϑειαν ἢν ἐκεῖνος ἔγραψεν; ἕν 
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3 δ φ. Α΄ λς: α᾽ ' ᾿"- ἐ 
δὲ αὐτὸς μὲν ᾧετο, τὸ δὲ πλῆϑος μὴ ξυνοίεται, οἱσϑ' 
«; -Σ- ᾿ «, γι -- ὧν τ “- 

ὁτι πρῶτον μὲν ὁσὼ πλείους οἷς μὴ δοκεῖ ἢ, οἷς δοκεῖ, 
»Ἢ 2 Ξ- 9 

τοσούτῳ μᾶλλον οὐκ ἔστιν ἢ ἔστι. ΘΕΟ. “Ἰνάγκη, 
32 Ω9 ςε Ι "ξ ᾿»ἷ’ὗὔἂ εΥ̓ 32 ΕΣ εἴπερ γὲ γαϑ' ἑκάστην δόξαν ἔσται καὶ οὐκ ἕσται. 

Υ ᾿ κγν .-.} ΄ 

Σ.Ω. 1:πειτά γε τοῦτ᾽ ἔχει κομψότατον" ἐκέξνος μὲν 
περὶ τῆς αὑτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαζόντων οἴη- 

: σ΄ ς Ὃ -.υ 

σιν, 5) ἐκεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσϑαι, ξυγχωρεῖ που 
»Ὡ ἢ 53 ς Ὡς ι ἂν ἕξι; Ξ-" 
ἀληθῆ εἰρνδν, ὁμολογῶν» τὰ οντὰα δοξάζειν αἀπαντᾶὰς. 

ΤΩ , ΕΣ Ὁ - ἅν ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Οὐκοῦν τὴν αὑτοῦ ἂν 
Ν ε Ε] ΠῚ 

ψευδῆ ξ Ξυγχωροῦ, εἰ τὴν τοὺν»Ἁ ἡγουμένων αὐτὸν ιννευ- 

δεσϑαι ὁμολ ̓ογεῖ ἀληθῆ εἶναι; ΘΕΟ. ἀνάγκη. “5. 
- ἱ ΡῚ 

Οἱ δέ γ᾽ ἄλλοι οὐ ξυγχωροῦσιν ὃ ἑαυτοὺς ψεύδεσθαι. 
ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΩ. Ὃ δέ γ᾽ αὖ ὁμολογεῖ καὶ 

ταύτην ἀληθῆ τὴν δόξαν, ἐξ ὧν γέγραφε. ΘΕΟ. 
. ἤ 

Φαίνεται, Σ.Ώ. ἜΞ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ Πρωταγόρου 
3 -- ᾿ 9 ὦ " ΝΑ « ῇ θ. ΥὟ ἀρξαμένων ἀμφιςβητήσετον, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐκεί- 
γου ὁμολογήσεται, ὅταν τἀναντία λέγοντι ξυγχωρῇ 

ἀλη 9 αὐτὸν δοξάζειν, τότε καὶ ὃ ἠυωώ ἐ' 4: ιὐ- 

ΚΤ Ξυ ΘΠ ταῦ, μήτε κύνα, μὴτε τὸν ἐπιτυχόντα 

ἄνθρωπον μέτρον εἶναι, μηδὲ περὶ ἑνὸς οὗ ἂν μὴ 
μάϑη" οὐχ οὕτω; ΘΕΟ. Οὕτω. ΣΏ. Οὐκοῦν ἐπει- 

δ ἀν ἸΩ - ς ᾿ Ι 5 Ἂν, οἷ 27 « 
δὴ ἀμφιςβητεῖται ὑτὸ πάντων, οὐδενὶ ἂν εἴη ἡ Πρω- 

Γ ϑη 54 2 ΄ 2] Ε - ο ωρ 32 - 

ταγόρου ἀλήϑεικ ἀληϑῆής, οὔτε τινὶ ἄλλῳ, οὔτ αὐτῷ 
᾽ , ἔβεδης ἐν Ἔ 

ἐκείνω; ΘΙ. γαν, ὦ Σώχρατες, τὸν ἑτυϊρύν μοῦ 

καταϑέομεν. ΣΏ. Αλλά τοι, ὦ φίλε, ὄδηλὸν εἰ καὶ 
παραϑέομεν τὸ ὑρϑ ὄν, . εἰκὸς γὰρ ἐκεῖνον», ποὲς δὺς 

τερον ὄντα; σοφώτερον ἡμῶν εἶναι" καὶ εὖ αυτέκα 
᾿ 5 ᾿ ον ας 9. οὖν Ἶ 

ἐντεῦϑεν. ἀνακύψειε μέχρι τοῦ ἀὐχενοςγ πολλὰ ἂν 
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3 ς ἣ 

ἐμέ τε ἐλέγξας ληροῦντα, ὡς τὸ εἰκός, καὶ σὲ ὅμο- 
. η223.ϑ ΖΦ ὦ. 

λογοῦντὰ καταδὺς ἂν οἴχοιτο ἀποτρέχων. ἀλλ᾽ ἡμῖν 
Ξ ΩΝ .ο“- 2.»ϑ »»"ν »"Ὕ 

ἀνάγκη, οἶμαι, χρῆσϑαι ἡμῖν αὐτοῖς, ὅποϊοὶ τινές 
ἐσμεν, καὶ τὰ δοκοῦντα ἀεὶ ταῦτα λέγειν. καὶ δῆτα 
καὶ νῦν ὄλλο τι φῶμεν ὁμολογεῖν ὁ ἂν τοῦτό γε ὄντι»- 
οὖν, τὸ εἶναι σοφώτερον ἕτερον ἑτέρου, εἶναι δὲ καὶ 
ἀμαϑέστερον; ΘΕΟ. Ἔμοιγ οὖν δοκεῖ. ΧΧΙΠ, ΣΏ. 

2 
ἮΙ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα ἵστασϑαν τὸν λόγον, ἢ 
ἡμεῖς ὑπεγράψαμεν, βοηθοῦντες Πρωταγόρᾳ, ὡς τὰ 
μὲν πολλά, ἢ δοκεῖ, ταὕτῃ καὶ ἔστιν ἑκάστῳ, ϑερμά, 
ξηρά, γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτου" εἰ δὲ 

2) Σ [ 2) ἾΥ 

που ἔν τισι ξυγχωρήσεται διαφέρειν ἄλλον ἀλλου, 
περὶ τὰ ὑγιεινὰ καὶ νοσώδη, ἐθελῆσαι ἂν φάναι, μὴ 
πᾶν γύναιον καὶ παιδίον καὶ ϑηρίον δὲ ἱκανὸν εἶναν 
3». [ - ι “ο ς ῳ ᾽.».»4Ε 3 4. 

ιἄσϑαι αὐτὸ, γιγνῶσκον ἑαυτῷ τὸ ὑγοξενὶθν, αλλὰ ἐν- 
ταῦϑα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν, εἴπερ ποῦ; ΘΕΟ. 
Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτι- 

κῶν, καλὰ μὲν καὶ αἰσχρά, δίκαια καὶ ἄδικα, καὶ 
[τ Υ͂ ’ Σ 2. ΡΥ ἡ τὰ Γ 3 οὉ ΩΝ 
ὁσια καὶ μη, οἷα ἂν ἑκάστη πόλις οἰηϑεῖσα ϑῆταε 

γόμιμα ἑαυτῇ, ταῦτα καὶ εἶναι τῇ ἀληϑεῖᾳς ἑκάστῃ. 
Ν Υ 9ωι 2} 3 

καὶ ἕν τούτοις μὲν οὐδὲν σοφώτερον οὔτε ἰδιώτην 
ὃ , 2, Υ Υ͂ ἔπ: 2 ι ως ἰδιώτου, οὔτε πόλιν πόλεως εἰναι" ἐν δὲ τῷ ξυμ- 

φέροντα ἑαυτῇ 1) μὴ ξυμφέροντα τίϑεσϑαι, ἐνταῦϑ᾽, 
εἰπὲρ που, αὖ ὁμολογήσει ξύμβουλόν τε ξυμβούλου 
διαφέρειν, καὶ πόλεως δόξαν ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλή- 
ϑ . ρος ΔΝ , ᾿ ῃ .- κι »ν τὰ 

διὰν" καὶ οὐκ ἂν πᾶγυ τὸ μήσειε φῆσαι, ἃ ἂν “)ῆ- 

ται πόλις, ξυμφέροντα οἰηϑεῖσα αὑτῇ, παντὸς μᾶλ- 

λον ταῦτα καὶ ξυνοίσεεν; ἀλλ᾽ ἐκεῖ, οὗ λέγω, ἐγ τοῖς 

- Ριατ. ΤΈΒΑΣΙ. 5 



Ὁ. ΡῚ, ΑΤ ΟΝΙΘ Ὁ. ο. ἀν δ. 

δικαίοις καὶ ἀδίκοις, καὶ δσίοις καὶ ἀνοσίοις, ἐθϑέ-: 
λουσιν ἱσχυρίζεσϑαι, ὡς οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν οὐδὲν 

οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔγον, ἀλλὰ τὸ κοινῇ δόξαν, τοῦτο γί- 

γγνεται ἀληϑὲς τότε, ὅταν δόξῃ, καὶ ὅσον ἂν δοκῇ χοό- 
γον" καὶ ὅσοι γὲ δὴ μὴ παντάπασι τὸν “Πρωταγόρου 
λόγον λέγουσι», ὧδέ πως τὴν οοφίαν ἄγουσι. λόγος 
δὲ ἡμᾶς, ὦ Θεόδωρε, ἐκ λόγου, μείζων ἐξ ἐλάττο- 

νος καταλαμβάνει. ΘΕΟ. Οὐχοῦν σχολὴν ἄγομεν, 
ὼ “Σώχρατες; Σ,Ώ. Φαινόμεϑα. καὶ πολλάκις μὲν 

γε δή, ὦ δαιμόνιε, καὶ ἄλλοτε κατενόησα, ἅτιὶο 
χαὶ γῦν, ὡς εἰκότως οὗ ἐν ταῖς φιλοσοφέαις πολὺν 

χοόνον διατρίψαντες, εἰς τὺ δικαστήρια ἰόντες, γε- 

λοῖοι φαίνονται ῥήτορες. ΘΕΟ. πῶς δὴ οὖν λέγεις; 

Σ.Ω. Κινδυνεύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις κοι τοῖς τοι- 
οὗτοις ἐκ νέων καλινδούμεγνοι, πρὸς τοὺς ἐν φιλοσο- 
φίᾳ καὶ τῇ τοιᾶδε διατριβὴ τεϑροαμμένους, ὡς οἱκέ- 
ται πρὸς ἐλευϑέρους τεϑράφϑαι. ΘΕῸ. Πῆ δή; 
ΣΩ. ὋἫι τοῖς μὲν (τοῦτο ὃ σὺ εἶπες) ἀεὺ πάρεστι 
σχολή, καὶ τοὺς λόγους ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦν- 

ται; ὡς τερ ἡμεῖς γυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγου μ8- 

ταλαμβάνομεν, οὕτω κακεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὁ ἐπελ- 
ϑὼν τοῦ προχειμένου μᾶλλον, χαϑάπερ ἡμᾶς, ἀρέ- 

σῇ», καὶ διὰ μακρῶν ἢ βραχέων μέλει οὐδὲν λέγειν, 
ἂν μόνον τύχωσι τοῦ ὄντος " οἱ δὲ ἐν ἀσχολίᾳ τε ἀεὶ 
λέγουσι" κατεπείγει γὰρ ὕδωρ ῥέον, καὶ οὐκ ἐγχωρεῖ 
σιερὶ οὗ ἂν ἐπιϑυμήσωσι τοὺς λόγους ποιεῖσ θαι, 
ἀλλ᾿ ἀνάγκην ἔχω» ὃ ἀντίδικος ἐφέστηκε, καὶ ὑπο- 
γραφὴν παραγαγιγνωσκομένην, ὧν ἐκτὸς οὐ ῥητέον, 

φΨ 
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Φ 5Ν Ἀ ἣν ἀντωμυσίαν καλοῦσιν" οἵ δὲ λόγοι ἀεὶ περὶ ὅμο- 
δούλου πρὸς δεσπότην καϑήμενον, ἐν χειρὴ τὴν δέ- 

, ΓΙ --Σ Π 95.» 

κην ἔχοντα, καὶ οἱ ἀγῶνες οὐδέποτε τηνἀλλ ὡς, ἀλλ 
ἘΣ δὲ ᾿ ς -Ἣ Γ δὲ Ν 

ἀεὶ τὴν περὶ αὑτοῦ" πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψηχηθ 

δρόμος. ὥςτ᾽ ἐξ ἁπάντων τούτων ττ ον τθν, δρ:- 
μεὶς γίγνονται, ἐπιστάμενοι τὸν δεσπύτην λόγῳ τε 

ἢ - Ἃ ι Ἂ 

ϑωπεῦσαι, καὶ ἔργῳ χαρίσασϑαι, σμικροὶ δὲ καὶ 
3 2 ᾽ ͵ ᾿ -- Ν Υ ᾿ οὐκ ὀρϑοὶ τὰς ψυχάς. τὴν γὰρ αὔξην καὶ τὸ εὐϑν 

ν' Ἁ Υ ἐλ "9 ΡΝ τς ἘΠ ὃ . ΠΝ 5 ἣν τε καὶ τὸ ἐλεύϑερον ἡ ἔκ νέων δουλεία ἀφῃρῆται, 
ἀναγκάζουσα πράττειν σκολιά, μεγάλους κιγδύγους 

᾿ “ἷ -Ὁ [9] 

καὶ φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλλουσα, οὺς 
ἤν 3 ’ τ -Ὁ ω , οὐ δυνάμενοι μετὰ τοῦ δικαίου καὶ ἀληϑοῦς ὑποφέ- 

39 ι δ: ἧς ν᾽ ων Ρ Ἁ ἢ τὦΦ ἑΤ Ι 5 
ρειν, εὐϑὺς ἐπὶ τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἄντα- 

δικεῖν τρεπόμενοι, πολλὰ κάμπτονται καὶ ξυγκλῶν- 
ε; ι 2φων. ᾿ -Ὁ ἣ 

ται, ὡςϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἔχοντες τῆς διανοίας, εἰς ἄν- 

δρας ἐκ μειρακίων τελευτῶσι, δεινοί τε καὶ σοφοὺ 
γεγονότες, ὡς οἴονται. καὶ οὗτοι μὲν δὴ τοιοῦτοι, ὦ 
Θεόδωρε" τοὺς δὲ τοῦ ἡ ἡμετέρου χοροῦ πότερον βοὺ- 

λὲν διελθόντες, ἢ ἐάσαντες, πάλιν ἐπὶ τὸν λόγον 
͵ ν χ ὩῳὭ Γ 

τρεπώμεϑα, ἵνα μὴ καὶ, ὃ γῦν δὴ ἐλέγομεν, λίαν 
πολὺ τῇ ἐλευϑερίᾳ καὶ μεταλήψει, τῶν γεναι κατα- 
ζοώμεϑα; ΘΕΟ. Μηδαμῶς, ὦ “Σωκρατερ" ἀλλὰ 

διελϑόντες. πίνυ γὰρ εὖ τοῦτο εἴρηκας, ὅτι οὐχ 
ε »“οὦ΄νὦ « ΕῚ 

ἡμεῖς οὗ ἐν τῷ τοιῷδε χορεύοντες τῶν λόγων ὕὑπη- 
9122 Ἐ Ρ Ἐν Ε ’ « Θιτ ΟΥ̓ 

Ἐ τὰν, ἀλλ οὖ λόγοι οὐ ἡμέτερον ὥςπὲρ οἰκέται, 

καὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει ἀποτελεσϑῆναι ὁ ὅταν 
ἡμῖν δοκῇ οὔ τε γὰρ δικαστής ̓  οὔτε ϑεατής, ὥςπὲρ 
ποιηταῖς, ἐπιτιμήσων τὲ καὶ ἄρξοιν ἐπιστατεῖ παρ᾽ 

5.1 
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ἡμῖν. ΧΧΊΙΥ͂. ΣΩ. “Ζέγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοὶ γε 
δοκεῖ, περὶ τῶν κορυφαίων τί γὰρ ἂν τις τοὺς γεφαὺ- 
λως διατρίβοντας ἐν φιλοσοφίᾳ λέγοι; οὔτοι δέ που 
ἐκ νέων πρῶτον μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὅδόν, 
οὐδὲ ὅπου διπαστήφιον, ἢ βουλευτήριον, ἢ τι κοι- 
γὸν ἄλλο τῆς πόλεως συνέδριον" γόμους δὲ καὶ ψη- 
φίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα οὔτε δρῶσιν οὔτε 
ἀκούουσι" πουδαὲ δὲ ἐπα ἡ ἃ ἐπ᾽ ἀρχὰς καὶ ξύν- 

οδοι καὶ δεῖπνα καὶ ξὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ 
ὔὕναρ πράττειν προςίοταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κακῶς 
τι γέγονεν ἐν πόλει, ἢ τι τῷ καπόν ἐστιν ἐκ προγό- 

γὼ» γεγονὸς ἢ πρὸς ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν, μᾶλλον 

«ὐτὸν λέληθεν ἢ οἱ τῆ; θαλάττης λεγόμενοι χόες. 
καὶ ταῦτα πώντ᾽ οὐδ᾽, ὅτι οὐκ οἷδεν, οἶδεν" οὐδὲ γὰρ 

αὐτῶν ἀπέχεται τοῦ εὐδοκιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
τὸ σῶμα μόνον ἐν τῇ πόλει κεῖται αὐτοῦ καὶ ἐπι- 
δημεῖ, ἡ δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα ἡγησαμένη σμι- 
κρά, καὶ οὐδὲν, ἀτιμάσασα πανταχῆ φέρεται, κατὰ 
Πίνδαρον, τά τε γᾶς ὑπένερϑε καὶ τὰ ἐπίπερϑεν 

γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὕπερ ἀστρονομοῦσα, καὶ 
πᾶσαν πάντη φύσιν ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἑκάστου 
ὅλου, εἰς τι τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὴν ξυγκαϑιεῖσα. 
ΘΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; ὑπ χ Ὡς- 

πὲρ καὶ Θαλὴν ἀστρονομοῦντα, ὦ Θεόδωρε, καὶ ἄνω 
βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾶττά τις ἐμμελὴς 
καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀποσκῶψα λέγεται, ὡς τὰ 

μὲν ἐν οὐρανῷ προϑυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔμπρο- 
σϑὲεν αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λαγνϑάγνοι αὐτόν. ταὺ- 



᾿.εἃ, ἹΠΕΛΈΤΕΤΥ ϑ, ΤΠ 
᾿ , 3 ῳ “ ΦΕΩΝ ’ 9 » ᾽ τὸν δὲ ἀρκεῖ σκῶμμα ἐπὶ πάντας, ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ 

διάγουσι. τῷ γὰρ ὅντι τὸν τοιοῦτον ὃ μὲν πλησίον 
Φ 

6 1 ᾽ , 3 ’ . ῃ 3η42 
καὶ ὁ γείτων λέληϑεν, οὐ μόνον ο, τι πράττει, ἀλλ 
232}γ Ν 3.ϑ ἡ ᾿ » 2 2, 7 
ολίγου καὶ εἰ ἀγϑρωπός ἐστιν ἢ τι ἀλλο ϑρέμμα" 

᾿ ᾿ συ Ν 32, Ἁ ΝΌΣΟΣ ' ΜῊ τὶ δὲ ποτ᾽ ἐστὶν ἄγϑρωπος, καὶ τί τῇ τοιαύτῃ φὶ 
, -Ὁ -Ὁ 2 ΄ 

σευ ἩΡΑ ἐεν διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ πάσχει", 

ζητεῖ τὲ καὶ πράγματ' χει, διερευνώμενος. μαγϑά- 
γεις γάρ που, ὦ Θεόδωρε, ἢ οὔ; ΘΕΟ. Ἔγωγε" καὶ 
ἀληϑὴ λέγεις. ΣΏ. Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ τε 
ξυγγιγηόμεγος ὃ τοιοῦτος ἑκάστῳ καὶ δημοσίᾳ, ὕπερ 
ϑ9 Ι ᾿ ξλ ε; 2 ὃ Ὁ 32! Χ}) 2 ἀρχόμενος ἕλεγον, ὁταν ἐν δικαστηρίῳ ἢ που ἀλλοϑι 
ϑ “ - - 2 

ἀναγκασϑῇ περὶ τῶν παρὰ πόδας καὶ τῶν ἐν ὁφϑαλ- 
μοῖς διαλέγεσθαι, γέλωτα παρέχει οὐ μόνον Θριέτ- 

3 ι Ν . ῃ-.Ἱ᾽ »ὕ 3 ΄ ,΄ ταις, ἀλλὰ καὶ τῷ ὕλλῳ ὄγλῳ, εἰς φρέατά τε καὶ 
“ ’ « 9 ἃ 5 

πᾶσαν ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὸ ἀπειρίας, καὶ ἡ ἀσχη- 

μοσύνη δεινή, δόξαν ἀβελτηρίας παρεχομένη. ἕν τε 
᾽ . [ ΡΥ 2} 32ς{ι 32 , 

γὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδο- 
ρεῖν, ἅτ᾽ οὐκ εὐδος κακὸν οὐδὲν οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ 
μεμελετηκέναι ἀπορῶν οὖν, γελοῖος φαίνεται" ἕν 
τε τοῖς ἐπαίνοις καὶ ταῖς τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις, οὐ 

’ 2 , φχ"» Ὁ 2 

προςποιήτως, ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν ἔνδηλος γιγνόμε- 
»Ἣ Ὁ ; ΠῚ 

γος, ληρώδης δοκεῖ εἶναι. τὐρανγνόν τε γὼρ ἢ βασι- 
᾿ ω "Ὁ ᾽ τ λέα ἐγκωμιαζόμεγον, ἕνα τῶν νομέων, οἷον στηβώτην 

2, ἵ Ὲ - 

ἢ ποιμένα, ἢ τινα βουκόλον, ἡγεῖται ἀκούειν εὐδαι- 
μονιζόμενον, πολὺ βδάλλοντα" δυςκολώτερον δὲ ἐχεἰ- 
γῶν ζῶον καὶ τ λ δολερὸν ποιμαΐνειν τε καὶ β8δὰλ- 
λειν νομίζει αὐτοὺς ἄγροικον δὲ καὶ ἀπαίδευτον ; ε 
ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν ἧττον τῶν νομέων τὸν τοιοῦτον 
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ἀναγκαῖον γίγνεσθαι, σηκὸν ἐν ὄρει τὸ τεῖχος περι- 
βεβλημένον. γῆς δὲ ὅταν μυρία πλέϑρα ἢ ἔτι πλείω 

ἀκούσῃ ὡς τις ἄρα κεκτημένος, ϑαυμαστὰ πλήϑει 

χέχτηται, πάνυ σμιχοὰ δοκεῖ ἀκούειν, εἰς ἅπασαν 
εἰωϑὼς τὴν γὴν βλέπειν. τὼ δὲ δὴ γένη ὑμνούντων, 
ὡς γενγαῖός τις, ἑπτὰ πάππους πλουσίους ἔχων ἀπο- 

φῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν δρὼών- 
τῶν ἡγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὸ ἀπαιδευσίας οὐ δυγα- 
μένων εἰς τὸ πᾶν ἀεὴ βλέπειν, -οὐδὲ λογίζεσθαι ὅτι 
πάππον καὶ προγόνων μυριάδες ἑκάστῳ γεγόνασιν 

ἀναρέϑμητοι, ἐν οἷς πλούσιοι καὶ πτωχοί, καὶ βα- 

σιλεῖς καὶ δοῦλοι, βάρβαροί τε καὶ “Ἄλληνες,, πολ- 

μ 

λίάκις μυρίοι γεγόνασιν ὁτῳοῦν" ἀλλ᾽ ἐπὶ πέντε καὶ ἀκις μυρίον γεγόνασιν ὁτῳοῦν ὲ 
φ ᾿ Νὰ ὦ εἴκοσι καταλόγῳ προγόνων. σεμνυγομένων, καὶ ἀνα- 

φερ οόγτοων εἰς Ἡρακλέα: τὸν μφιτρύωνος, ἀτοπα αὖὐ- 

τῷ καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας" ὅτι δὲ ὁ ἀπὶ 
“Πμφιτρύων ὃς εἰς τὸ ἄνω πεντεκαιεικοστὸς τοιοῦτος 
ἢν, οἵα ξυγνέβαινεν αὐτῷ τύχη, καὶ ὃ πεγτηκοστὸς 
ΕΣ ΣΔΟΓΒΝ , ᾺἋ ἀπ αὐτοῦ, γελᾷ, οὐ δυναμένων λογίζεσϑ υἱ τὲ καὶ 

Ὁ 3 ) εἰ 

γαυνότητα ἀνοήτου ψυχῆς ἀπαλλάττειν. ἐν ἅπασι 
ΠῚ Ὁ ς “ Ὁ “ 

δὴ τούτοις ὁ τοιοῦτος ὑπὸ τῶν πολλῶν καταγελᾶται, 
, Υ ’ -᾿ ᾿ 3 

τιὰ μὲν ὑπερηφάνως ἔχων, ὡς δοκεῖ, τιὶ δ᾽ ἐν πο- 
σὶν ἀγνοῶν τε χαὶ ἐν ἑκάστοις ἀπορῶν. ΘΙ Ο. Παὰν- 

τάπασι τὰ γιγνόμενα λέγεις, ὦ “Σώκρατες. ἌχΥ. ση, 
Ὅτανδὲέ; ̓Ξ τινα αὐτός, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ ὦ ἄγω, καὶ ἐϑελήσῃ 
τις αὐτῶν ἐκβῆναι ἐκ τοῦ, Τί ἐγὼ σε ἀδικῶ ἢ σὺ ἐμέ, 

ἊΣ 

ἰς σκέψιν αὖ τῆς δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας, τί τὸ 
μὰ 

χάτερον αὐτοῖν καὶ τί τῶν πάντων ἢ ἀλλήλων δια- Ὅλ Ὁ 

᾿ 
| 

Ἵ 
Ι 

] 

| 
] 
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φέφετον, ἢ) ἐκ τοῦ, Εἰ βασιλεὺς εὐδαίμων κεκτῆμ ἔνος 
τ αὖ πολὺ χρουσίον, εἰς βαρβιλοίας πέρι καὶ ἄνϑρω 

πίνης ὅλως εὐδαιμονίας χαὶ Ὁ Ἰλιἀ τη τοὺ ἐπίσκεψιν, 
) 5 

ποίω τέ τινε ἐστὸν, καὶ τίνα τρόπον ἀνϑρώπου φύσεε 
’ ᾿ 3 “ ἈΠ ἘΞ 

προςήκει τὸ μὲν κτήσασϑαι αὐτοῖν, τὸ δὲ ἀποφυ- 
- ᾿ ε 3 

γεὶν " περὶ πάντων τούτων ὁταν αὖ δέῃ λόγον διδό- 
ν Ω ᾿ Ἁ γαν τὸν σμικρὸν ἐκεῖνον τὴν ψυχὴν καὶ δριμὺν καὺ 

δικανικόν, πάλιν αὖ τὰ ἀντίστροφα ἀποδίδωσιν. 
ϑὴ ΓΝ , "" ,ἡ 3 Υ͂ ς ᾿ ἈΡΉ ΟΝ Ὁ ᾿ ϑεὶο ᾿ λέ 

ἐλιγγιῶν τὲ γὺρ, ἀπὸ ὑψηλοῦ κρεμασϑεὶς καὶ βλέ- 
ἰ 2! ς 5 " 3 -Ὁ 

πὼν μετέωρος ἄνωϑεν ὑπὸ ἀηϑείας, ἀδημονῶν τξ 

καὶ ἀπορῶν καὶ βαρβεκίζων, γέλωτα Θράτταις μὲν 
" ! Ἱ δον ε 

᾿ 2 ΄ 9 » πα ΟῚ 1 3 ᾿ ͵ 3 Νν 

οὐ παρέχει, οὐδ᾽ ἀλλῳ ἀπαιδεύτῳ οὐδενί, ᾿οὐ γὰρ 
αἰσϑάνονται,) τοῖς δ᾽ ἐναντίως ἢ ὡς ἀνδραπόδοις 

τραφεῖσι πᾶσιν. Οὗτος δὴ ἑκατέρου τρόπος, ὦ Θεό- 
δωρε: ὁ μὲν τῷ ὄντι ἐν ἐλευϑερέᾳ τὲ καὶ σχολῇ τε- 
ϑραμμένου, ὃν δὴ φιλόσοφον καλεῖς, ᾧ ἀνεμέση- 
τον εὐήϑει δοκεῖν καὶ οὐδενὶ εἶναι, ὅταν εἰς δουλι- 
καὶ ἐμπέσῃ διακονήματα, οἷον, στρωματόδεσμον μὴ 
ἐπιστάμενος ξυσκευώάσασθαν, μηδὲ ὄψον ηδῦγαι ἢ 
ϑῶπας λόγους" ὃ δ᾽ αὖ, τιὶ μὲν τοιαῦτα πάντα δυ- 
γαμέγου τορῶς τὸ καὶ ὀξέως διακονεῖν, ἀναβάλλε- 

ὕϑαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου ἐπιδέξια ἐλευθέρως, οὐδὲ 
γ' ἁρμονίαν λόγων λαιβόκεος ὀρϑῶς ὑμνῆσαι θεῶν 
τὲ καὶ ἀνδρῶν εὐδαιμόνων βίον ἀληϑῆ. ΘΕῸ. Ἢ 
πάντας, ὦ Σώχρατες, πείέϑοις α λέγεις, οὕςπιερ ἐμέ, 

πλείων ἂν εἰρήνη χαὶ κακὰ ἐλάττω κατ ἀγϑρώπους 
εἴη. ΣΩ. ᾿Ἷλλ οὐϊ ἀπολέσϑαι τὰ κακὰ δυνατόν, 
τ ἜΡΗ͂ΝΕ » (ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ ἀεὶ εἷς 
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γναν ἀνάγκη) οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖς αὐτὰ ἱδρύσθϑαι" τὴν δὲ 
ϑνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεὶ ἐξ ἀγάγ- 
κης. διὸ καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν 

δτιτάχιστα.. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ κατὰ τὸ δὺυ- 
γατόν- ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρονή- 
σξως γενέσθαι. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄριστε, οὗ πάνυ τι 
ῥάδιον πεῖσαι, ὡς ἄρα οὐχ ὧν ἕνεκα οἵ πολλοΐ φασι 

δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγειν, ἀρετὴν δὲ διώκειν, τοὺ- 
τῶν χάριν τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον, τὸ δ᾽ οὔ, ἵνα δὴ 
μὴ κακὸς καὶ ἵνα ἀγαϑὸς δοκῇ εἶναι. ταῦτα μὲν 
γάρ ἐστιν ὄ λεγόμενος γραῦν ὕϑλος, ὧς ἐμοὶ φαίύ- 

νεται" τὸ δὲ ἀληϑὲς ὧδε λέγομεν. Θεός, οὐδαμῆ 
οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε δικαιότατος, καὶ 

οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἂν ἡμῶν αὖ 

γένηται ὅτι δικαιότατος. περὲ τούτου καὶ ἡ ὡς ἀλη- 
ϑῶς δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. 
ἡ μὲν γὺρ τούτου γνῶσις, σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληϑι- 
γὴ" ἢ δὲ ὄγνοια, ἀμαϑία καὶ κακία ἐναργής. αἵ 
δ᾽ ἄλλαι ἀρβνὐοτν τε δοκοῦσαι καὶ σοφίαι, ἐν μὲν 
πολιτικοῖς δυναστείαις γιγνομέναι, φορτικαΐ, ἐν δὲ 
τέχναις, βάναυσοι. Τῷ οὖν ἀδικοῦντι καὶ ἀνύσια 
λέγοντι ἢ πράττοντι μακρῷ ἄριστ᾽ ἔχει τὸ μὴ ξυγ- 
χωρεῖν δεινῷ ὑπὸ πανουργίας εἶναι. ἀγάλλονται γὼρ 

τῷ ὀνείδει, καὶ οἴονται ἀκούειν ὅτι οὐ "λῆροί εἰσι, γῆς 
ἀὐλως ἄγϑη, ὥλν ἄνδρες, οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς 

σωϑησομένους. λεκτέον οὖν τἀληϑὲς, ὅτι τοσούτῳ 
μᾶλλον εἰσὶν οἷοι οὐκ οἴονται, ὅτι οὐχὲ οἴονται. 
ἀγνοοῦσι γὼρ ζημίαν ἀδικίας, ὃ δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν" 
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οὐ γάρ ἐστιν ἣν δοκοῦσι, πληγαί τε καὶ ϑάνατοι, 
ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν οὐδὲν ἀδικοῦντες, ἀλλὰ ἣϊ 

ἀδύνατον ἐκφυγεῖν. ΘΕΌ. Τίνα δὴ λέγεις; Σ. 
παραδειγμάτων, ὦ φίλε, ἐν τῷ ὄντι ἑστώτων, τοῖ 
μὲν ϑείου, εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀϑέου, ἀϑλιω. 
τάτου, οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ ἠλιϑιότητός 
τῇ πκοιὶ τῆς ἐσχάτης ἀνοίας λανϑάνουσι τῷ μὲν ὁμοι- 
οὐμενοι, διὰ τὰς ἀδίκους πράξεις, τῷ δὲ ἀνομοιού- 
μενοι" οὗ δὴ τίνουσι δίκην, ζῶντες τὸν εἰκότα βίο! 
ᾧ ὁμοιοῦνται. ἐὰν δ᾽ εἴπωμεν ὅτι, ἂν μὴ ἀπαλλα- 
γῶσι τῆς δεινότητος, καὶ τελευτήσαντας αὐτοῖς ἐχεῖ- 
γος μὲν ὃ τῶν κακῶν καϑαρὸς τόπος οὐ δέξεται, ἐν- 

ϑαάδε δὲ τὴν αὑτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγωγῆς ἀεὶ 
ἕξουσι, κακοὶ κακοὶς ξυγόντες, ταῦτα δὴ καὶ παν- 

τόπασιν ὡς δεινοὶ καὶ πανοῦργοι, ἀγοήτων τινῶν 
ἀκούσονται. ΘΕΟ. Καὶ μάλα δή, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. 
Οἰδά τοι, ὦ ἑταῖρε. ἕν μέντοι τι αὐτοῖς ξυμβέβηκεν, 
ὅτι ἂν ἰδέᾳ ΡΝ δέη δοῦναΐ τε καὶ δέξασθαι περὶ 
ὧν ψέγουσι, καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς πολὺν χρό- 
γον ὑπομεῖναι, καὶ μὴ ἀνάνδρως φεύγειν, τότε ἀτό- 
πως, ὦ δαιμόνιε, ἐυλε πανί: οὔκ ἀρέσκουσιν αὐ- 

τοὶ αὑτοῖς περὶ ὧν λέγουσι » κχαϊὴ ὁητορικὴ ἐκείγη 

πὼς ἀπομαραΐνεται, ὥςτε παίδων μηδὲν δοκεῖν δια- 

φέρειν. περὶ μὲν οὖν τούτων, ἐπειδὴ καὶ πάρεργα 
τυγχάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν᾽ εἰ δὲ μὴ, πλείω ἀεὶ 
ἐπιῤῥέοντα, καταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον" 
ἐπὸ δὲ τιὰὶ ἔμπροσϑεν ἴ ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ. ΘΕΟ. 
᾿Εμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἀηδέστερα 
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5 Υ̓ ΓῸΡ ᾿ ἐφ ΒΩ 3 - 9 
ἀκούειν" ῥῴω γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπακολουϑεῖν" εἰ 
μέντοι δοκεῖ, πάλιν ἐ ἐπανίωμεν. ΧΧΥῚ. ΣΙ. Οὐκοῦν 
ἐνταῦϑά που ἦμεν τοῦ λόγου, ἐν ᾧ ἔφαμεν τοὺς τὴν 
φερομένην οὐσία» λέγοντας, καὶ τὸ ἀεὶ δοκοῦν ἕκί- 
στῳ, τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ ᾧ δοκεῖ, ἐν μὲν τοῖς 
2! Ἂ, 32 [σ᾽ Ἂν 

ἄλλοις ἐθέλειν διϊσχυρίξεσθαι, καὶ οὐχ ἡκιστὰ περὺ 
᾿ 4 δ ε ᾿ ΄- ΡΝ ὙΡ ΔῚ -Ὁ Γ 

τὰ δίκαια, ὡς παντὸς μᾶλλον, ἃ ἂν ϑῆται πόλις 

δύξαγτα αὑτῇ, ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια τιϑεμένῃ, 
ε' ΡΒ Ἷ Ἃ ᾿ ωῳ 3 οω 32 , 5 

ξἕωώςπϑδρ ἂν κέηται" περὶ δὲ τοῦ ἀγαθοῦ, οὐδένα ἂν- 
“,13 “ ς -ῳ 

δρεῖον ϑ᾽ οὕτως εἶναι, ὥςτε τολμᾷν διαμάχεσθαι, 
τε Α δὰ 5 Γ τ “-Ο᾽ ς -“ ο“ 

ὁτι καὶ ἃ ἂν ὠφέλιμα οἰηϑεῖσα πόλις ξανυτῇ θῆται, 
, . Υ̓͂ «“ ᾿ 2 Υ̓ 

καὶ ἔστι, τοσοῦτον χρόνον σον ἂν κέηται, ὠφέλι- 
μα, πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγει" τοῦτο δὲ που σκῶμ- 

, « ΟΝ ἢν ἰ εὴ 
μα ἂν εἴη πρὸς ὁ ἐλέγομεν" οὐχί; ΘΕΟ. Πάνυ γε. Σ). 
ηὴ λεγέτω τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα, ὃ ὀνομαζόμενον «Δ1ὴ λεγέτω τὸ ὄνομα, τὸ πρᾶγμα, ὁ ὀνομαξόμεν 
ϑεορεῖται. ΘΕ. ΜΙηὴ γάρ. Σς Αλλ ὁ ἂν τοῦτο ὁ»)0-- 

μάξη, τούτου δήπου στοχάζεται γομοϑετουμένη, καὶ 
πάντας τοὺς γόμους, καϑόσον οἴεταί τε καὶ ὑδύναται, 

ὡς ὠφελιμωτάτους ξαυτῇ τέϑεται" 1) πρὸς ἄλλο τι 

βλέπουσα νομοϑετεῖται; ΘΕῸ. Οὐδαμῶς. ΣΏ. “7 

οὖν καὶ τυγχάνειν ἀεί, ἢ καὶ πολλιὰ καὶ διαμαρτάνει 

ἱκάστη; ΘΕΟ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ διαμαρτάνειν. ΣΩ, 
Ἴδτι τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις ὁμολογήσειξ 

ταὐτὰ ταῦτα, εἰ περὶ παντύς τις τοῦ εἴδους ἐρωτῴη, 

ἐν ᾧ καὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὄν" ἔστι δὲ που καὶ 
περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ὅταν γὼρ νομοϑετώμεϑα, 
ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιϑέμεϑα εἰς 

τὸν ἔπειτα χρόνον" τοῦτο δὲ μέλλον [μᾶλλο»] ὀρϑῶς 

β 

β 
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ὧν λέγοιμεν. ΘΕΟ. Πάνυ γε. «ΣΩ. ἴϑι δή, οὑτωσὶ 
ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν, ἢ ἄλλον τινὰ τῶν ἐχείνῳ τὰ 
αὐτὰ λεγόντων, Πάντων μέτρον ἀἄνϑρωπός ἐστιν, ὡς 

φατέ, ὦ Πρωταγόρα, λευκῶν, βαρέων, κδύφων, 
οὐδενὸς ὅτου οὐ τῶν τοιοὑὐτων " ἔχων γὰρ αὐτῶν τὸ 

κριτήριον ἐν ἑαυτῷ, οἵα ὑτασχει, τοιαῦτα οἰόμενος, 

ἀληϑὴ τε οἴεται αὑτῷ καὶ ὄντα" οὐχ οὕτως; ΘΕΟ. 

Οὕτως. ΣΩ. ἮΙ καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι, φήσο- 
μιξν, ὦ Πρωταγόρα, ἔχει τὸ κριτήριον ἐν ἑαυτῷ, καὶ 

οἵα ἂν οἰηϑῇ ἔσεσϑαι, ταῦτα χαὶ γίγνεται ἐκείνῳ τῷ 

οἰηϑέντι; δον ϑερμά" ἀρ᾽ ὅταν τις οἰηϑῇ ἰδιώτης 

αὐτὸν πυρετὸν λήψεσθαι, καὶ ἔσεσθαι ταύτην τὴν 
ϑερμότητα, καὶ ἕτερος, ἰατρὸς δέ, ἀντοιηϑῇ, κατὰ 

τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν τὸ μέλλον ἀποβήσεσθαι, 
ἢ) κατὰ τὴν ἀμφοτέρων; καὶ τῷ μὲν ἰατρῷ οὐ ϑερ- 
μὺς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, ἑαυτῷ δὲ ἀμφότερα; 
ΘΗ, 1. οῖον μέντ᾽ ἂν εἴη. Σ.Ώ.. ᾿“λλ᾽ οἶμαι, περὲ 
οἴνου )λνκύτητος καὶ αὐστηρότητος μελλούσης ὅσε-- 
ὅϑαι ἢ τοῦ γεωργοῦ δύξα, ἀλλ᾽ οὐχὲ τοῦ κιϑαρι- 
στοῦ, κυρία. ΘΕΟ. Τί μὴν; Σ,Ώ. Οὐδ᾽ αὖ περὶ 

ἀναρμόστου τε καὶ εὐαρμόστου Ἐσολίενοιι, παιδότρί- 
βης ὧν βέλτιον πο μεν. μουσικοῦ, ὃ καὶ ἔπειτα αὖ- 

τῷ τῷ παιδοτρίβη δόξει εὐάρμοστον εἶναι. ΘΕΟ. 

Οὐδαμῶς. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσε- 
σύαι, μὴ μαγειρικοῦ ὄντος, σχεμνατ μενή: ϑοίνης 

ἀκυροτέρα ἡ κρίσις τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ, περὶ τῆς ἐσο- 
μένης ἡδονῆς; περὲ μὲν γὰρ δὴ τοῦ ἤδη ὄντος ἑκάστῳ 
λιδέος, ἢ) γεγονότος, μηδὲν πω τῷ λόγῳ διαμαχόμεϑα, 
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ἀλλὰ περὶ τοῦ μέλλοντος ἑκάστῳ καὶ δόξειν καὶ ἐσε- 
σϑαι, πότερον αὐτὸς αὑτῷ ἄριστος κριτής, ἢ σὺ, ὧ 

Πρωταγόρα, τό "Ἢ περὶ λόγους πιϑανὸν ἑκάστῳ 
ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικαστήριον, βέλτιον ἂν προδο- 

ξάσαις ἢ τῶν ἰδιωτῶν ὅςτιςοῦν; ΘΕΟ. Καὶ μάλα, ὦ 
Σώκρατες, τοῦτό γε σφόδρα ὑπισχνεῖτο πάντων δια- 
φέρειν αὐτός. Σ.). Νὴ Δία, ὦ μέλε. ἢ οὐδεὶς γ 
ΒΡ. 39 ΠῚ , ᾿ ι1 3 Υ͂ 3» 3 

ἂν αὐτῷ διελέγετο, διδοὺς πολὺ ἀργύριον; εἴπη τοὺς 
-- Υ 27 μὴ Ἃ Υ ’ »ἦὕὔ ’ Χ 
ξυγόντας ἕπειϑεν, οτι καὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαΐ τε καὶ 

- », 

δόξειν οὔτε μάντις οὔτε τις ἄλλος ἄμεινον κρίνειεν 
Ὁ ᾿ 9 ’ 

ἂν ἢ αὐτὸς αὑτῷ: ΘΕΟ. ᾿ληϑέστατα. Σ.Ω. Οὐκ. 
-ἢΣ-ὕΣ 5 ᾿ Ι 

οὖν καὶ αἵ νομοϑεσίαι καὶ τὸ ὠφέλιμον περὶ τὸ μέλ- 
- ΒλῚ »οΣ , 

λον ἐστί; καὶ πᾶς ἂν ὅμολογοῖ, νομοϑετουμέγην 
3 - »Ἑ- 2 

πόλιν πολλάκις ἀνάγκην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου 
, 

ἀποτυγχάνειν; ΘΕΟ. Μάλα γε. ΣΏ. Μετρίως ἄρα 
ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσκαλόν σου εἰρήσεται, ὅτι ἀνάγκη 

9.5 ὦ τς " , 2 3) Ξ᾽ αὐτῷ ὁμολογεῖν, σοφωτερόν τὲ ἄλλον ἄλλου εἶναι, 
᾿ ᾿ - , ΕΥ̓ ΕἸ Ἃ ᾿ -« ϑᾷβϑ0μ:Ῥ 

καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον, μέτρον εἶναι, ἐμοὶ δὲ τῷ ἀ»- 
᾿ ς “ 9 εἰ - " 

ἐπιστήμον. μηδὲ ὅπωςτιοῦν ἀνάγκην εἰναι μέτρῳ 
, . Ε γίγνεσθαι, ὡς ἄρτι μὲ ἡνάγκαζεν ὃ ὑπὲρ ἐκείνου 

λόγος εἴτ᾽ ἐβουλόμην εἶτε μή, τοιοῦτον εἶναι. ΘΕΟ. 
πώ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, μάλιστα ἁλίσκεσθαι 
ὁ λόγος, ἁλισκόμενος καὶ ταύτῃ, ἣ τὸς τῶν ἄλλων 
δόξας κυρέας ποιεῖ" αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς ἐχεί- 
γου λόγους οὐδαμῆ ἀληϑεῖς ἡγούμεναι. ΣΩ, Ππολ- 
λαχῆ, ὦ Θεόδωρε, καὶ ἄλλῃ ἂν τό 78 τοιοῦτον ἁλοίη, 
μὴ πᾶσαν παντὸς ἀληϑὴ δόξαν εἶναι" περὶ δὲ τὸ 

« 2 τ΄ ΄- 3. Μ- ε 

παρὸν ἑκάστῳ πόάϑος, ἐξ ὧν αἱ αἰσθήσεις καὶ αἵ 
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κατὰ ταύτας δόξαι γίγνονται, χαλοπώτερον ἑλεῖν ὡς 
οὐκ ἀληϑεῖς. ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, εὖ 
ἔτυχον, εἰσὶ, καὶ οἵ φάσκοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε εἶναν 
καὶ ἐπιστήμας, τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν" καὶ Θεαίτητος 
ὅδε οὐκ ἀπὸ σκοποῦ εἴρηκεν, αἴοϑησιν καὶ ἐπιστήμην 
εαὐτὸν ϑέμενος. ΧΧΥΠ. προςιτέον οὖν ἐγγντέ- 
φω, ὡς ὃ ὑπὲρ Πφωταγύρου λόγος ἐπέταττε, καὶ σκε- 
τπτέον, τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν διακρούοντα, 
τε ὑγιὲς εἴτε σαϑρὸν φϑέγγεται. μάχη δ᾽ οὖν περὶ 
χὐτῆς οὐ φαύλη οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονε. ΘΕῸ. Πολ- 

λοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν Ιωναν 
καὶ ἐπιδίδωσι “πάμπολυ. οἵ 7ὲὰρ τοῦ Ἡρακλείτου 
ταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ λόγου μάλα ἐῤῥδωμέ- 
νως. Σ.Ώ. Τῷ τοι, ὦ φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκε- 
ἐτέον ἐξ ἀρχῆς, ὥςπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται. ΘΕΟ. 
Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, περὶ 
γούτων τῶν ἩἩρακλειτείων, ἢ, ὥςπερ σὺ λέγεις, Ὅμη- 
φείων, καὶ ἔτι παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ 
εὴν Ἔφεσον, ὅσοι προςποιοῦνται ἔμπειροι εἶγαι, 
οὐδὲν μᾶλλον οἷόν τε διαλεχϑῆναι ἢ τοῖς οἰστρῶσιν. 
ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ τὰ ξυγγράμματα φέρονται" τὸ δ᾽ 
ἐπιμεῖναν ἐπὶ λόγῳ καὶ ἐρωτήματι, καὶ ἡσυχίως ἐν 
μέρει ἀποκρίνασθαι καὶ ἐρέσϑαι, ἧττον αὐτοῖς ἔτι ἢ 
τὸ μηδέν. μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς 
τὸ μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν ἡσυχίας" ἀλλ 
ἂν τινά τι ἔρῃ, ὥςπερ ἐκ φαρέτρας ῥηματίσκια αἷ- 
νι)ματώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι" κἀν τούτου 

τητῇς λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξη, καὶ- 
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νῶς μετῶν ομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὔδεποτε οὐδὲν πρὸς 
οὐδένα. αὐτῶν: οὐδὲ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, 

ἀλλ εὖ πάνυ φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾷν εἶ- 
γα, μήτ᾽ ἐν λόγῳ μὴτ᾽ ἐν ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς, "γοὺ- 
μενοι, ὡς ἐμοὶ ἐδουί, αὐτὸ στάσιμον εἶναι" τούτῳ 
δὲ πάνυ πρλεμοῦσι, καὶ καϑόσον δύνανται παντα- 
χόϑεν ἐκβάλλουσι. ΣΏ. Ἴσως, ὦ Θεόδωρε, τοὺς 
ἄνδρας μαχομένους ἑώρακας, εἰρηνεύουσι δὲ οὐ ἕυγ- 

γέγονας" οὐ γάρ σοι δταῖροί εἰσιν. ἀλλ᾽, οἶμαι, τὰ 

τοιαῦτα τοῖς μαϑητναν ἐπὶ σχολῆς φράζουσιν, οὕς 

ἂν βούλωνται ὁμοίους αὑτοῖς ποιῆσαι. ΘΕΟ. Ποί- 
οις μαϑηταῖς, ὦ δαιμόνιε; οὐδὲ γίγνεται τῶν τοι-" 
οὕτων ἕτερος ἑτέρου μαϑητὴς, ἀλλ᾽ αὐτόματοι ἄνα- 
φύονται, ὄπόϑεν ἂν τύχοι ἕχαστος αὐτῶν ἐνθου- 

σιάσας, καὶ τὸν ἕτερον ὁ ἕτερος ἡγεῖται εἰδέναι. 
παρὶὲ μὲν οὖν τούτων, ὅπερ ἦα ἐρῶν, οὖκ ἄν ποτε 
λάβοις λόγον, οὔτε ἑκόντων οὔτε ἀκόντων" αὐτοὺς δὲ 
δεῖ παραλαβόντας ὥςπερ πρόβλημα ἐπισκοπεῖσϑαι. 

ΣΏ. Καὶ μετρίως γε λέγεις. τό γε δὴ πρόβλημα, 
ἀλλο τι παρειλήφαμεν ἢ παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων, με- 
τὰ ποιήσεως ἐπικρυπτομένων τοὺς πολλοὺς, ὡς ἢ 

γένεσις τῶν ἄλλων πάντων ᾿Ὡκεαγός τὲ καὶ Τηϑὺς 

ῥεύματα τυγχάνει, καὶ οὐδὲν ἕστηκε" παρὰ δὲ τῶν 
ὡστέρων, ἅτε σοφωτέρων, ἀναφανδὸν ἀποδεικνυμέ- 
ψων, ἵνα καὶ οἱ σκυτοτόμοι αὐτῶν τὴν σοφίαν μά- 
ὅωσι»ν ἀκούσαντες, καὶ παύσωνται ἠλιϑίως οἰόμε-: 

ψοι, τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ κινεῖσϑαι τῶν ὄντων, 
μαϑόντες δ᾽ ὅτι πάντα κιγεῖται, τιμῶσιν αὐτοὺς; 
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ὀλίγου δὲ ἐπελαϑόμην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ τὰν- 
αντία τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον ἀκίνητον τελέϑει 
τῷ παντὶ ὄνομ᾽ εἶναι, καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοἑ τε 
καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις διϊσχυ- 
οἰζονται, ὡς ἕν τε πάντα ἐστὶ καὶ ἕστηκεν αὐτὸ ἐν 
αὑτῷ, οὐκ ἔχον χώραν ἐν ἢ κινεῖται. τούτοις οὗ» 
ὦ ἑταῖρε, πᾶσι τί χρησόμεϑα; κατὰ σμικρὸν χὐὰ 

σιροϊόντες λελήϑαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον πε- 
πτωκότες" καὶ ἂν μὴ πὴ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, 
δίχην δώσομεν, ὥςπερ οἵ ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ 

γραμμῆς παί ζοντες, ὅταν ὑπ ἀμφοτέρων ληφϑέντες, 

ἕλκωνται εἰς τἀναντία. δοκεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους 

πρότερον σχεπτέον, ἐφ᾽ οὔςπερ ὡρμήσαμεν, τοὺς 
ῥέοντας" καὶ ἐὰν μὲν τι φαίνωνται λέγοντες, ξυγέλ- 

ἕξομεν μετ αὐτῶν ἡμᾶς αὐτοὺς, τοὺς ἑτέρους ἐχφυ- 

γεῖν πειρώμενοι" ἐὼν δὲ οἱ τοῦ ὅλον στασιῶται ἀλη- 
ϑέστερα λέγειν δοκῶσι, φευξόμεθα παρ᾽ αὐτοὺς ἀπὶ 
αὐτῶν καὶ τὰ ἀκίνητα κινούντων. ἀμφότεροι δ᾽ ἂν 
φανῶσι μηδὲν μέτριον λέγοντες, γελοῖοι ἐσόμεθα, 

ἡγούμενοι ἡμᾶς μὲν τι ἐξέχειν φαύλους ὄντας, παμ- 
πιαλαίους δὲ καὶ πανσόφους ἄνδρας ἀποδεδοχιμα- 

κότες. ὅρα οὖν, ὦ Θεόδωρε, εἰ λυσιτελεῖ, εἰς τοσοῦ- 

τὸν προΐξγαι ἐἰδυνῳ ΘΙ. Οὐδὲν μὲν οὖν ἀν- 
εκτόν, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐ διασκέψασθαι τί λέγου- 
σιν ἑκάτεροι τῶν ἀνδρῶν. Σ.Ώ. Σκεπτέον ἂν εἴη, σοῦ 
7ὲ οὕτω ̓ προϑυμουμένου. ΧΧΥ ΓΙ. “οκεὶ οὖν μοι ἀρχὴ 
εἰναν τῆς σκέψεως, κινήσεως πέρι, ποῖόν τί ποτε ἄρα 
λέγοντές φασι τὰ πάντα κινεῖσϑαι. βούλομαι δὲ 
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’ Ξο 3 .ν 
λέγειν τὸ τοιόνδε" πότερον ἕν τι εἶδος αὐτῆς λεγου- 

[4] 4 

σιν, ἢ (ὡςπερ ἐμοὲ φαίνεται) δύο" μὴ μέντοι μόνον 
ΕἸ ἃ ὃ 3 λ ΟῊΝ τ , ᾿ Ἁ Υ ε΄ " , 
ἐμοὶ δοκείτω, ἀλλὰ ξυμμετεχε χαν σὺ, ἵνα κοινῇ πά- 
σχωμδν, ἄν τι καὶ δέῃ. καὶ μοι λέγει, ρα κινεῖσθαι 
καλεῖς, ὅταν τι χώραν ἐκ χώρας μεταβάλλῃ, ἢ καὶ 

ἐν τῷ αὐτῷ -στρέφηται; ΘΟ. Ἔγωγε: ΣΆ), Τοῦτο 
μὲν τοίνυν ἕν ἔστω εἶδος. ὅταν δὲ ἢ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, 
γηράσκῃ δὲ, ἢ μέλαν ἐκ λευκοῦ, ἢ σκληρὸν ἐκ μαλα- 

ἴω Γ 2, 327 ΒῚ Υ 3 “υ 

κοῦ γίγνηται, ἥ ἄρα ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται" 

ἄρα οὐκ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι κινήσεως; ΘΕΟ. 
Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏ. Ἀναγκαῖον μὲν οὖν. δὺο δὴ 
λέγω τούὐτω εἴδη κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ περι- 
φοράν. ΘΕΟ. ᾿Ορϑῶς γε λέγων. Σ.Ώ. Τοῦτο τοί- 
γυν οὕτω διελόμενοι διαλεγνα μεδιν ἤδη τοῖς τὰ πάν- 
τα φάσκουσι κινεῖσθαι, καὶ ἐρωτῶμεν " Πότερον πᾶν 
φατὲ ἀμφοτέρως κινεῖσθαι, φερόμενόν τὲ καὶ ἀλλοι- 

[ ἜΝ 23 ς ; 5 , 4 δ᾽ ἘΞ Θ Ο. ] 
οὕμενον, ἢ) τὸ μέν τι ἀμφοτέρως, τὸ ὃ ἑτέρως; Ε 
᾿Αλλὰ μὰ “11 ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν" οἶμαι δ᾽ ἂν φά- 
ναι, ὀμφοτέρως. Σ,Ώ. Εἰ δέ γε μὴ, ὦ ἑταῖρε, κι- 
γοὑμενά τε ἑαυτοῖς καὶ ἑστῶτα φανεῖται, καὶ οὐδὲν 

“ 2 “ σε 3 9) Ὁ ΡΟΣ 2ι 
μᾶλλον ὀρϑῶς ἕξει εἰπεὶν οτι κινεῖταν τὰ πάντοι, ἢ 
ὅτι ἕστηκε. ΘΙΟ. ᾿“ληϑέστατα λέγεις. ΣΏ. Οὐκ- 
-ω ) , - - ΠΑΝῚ Ὁ ᾿ 4 . 

οὖν ἐπειδὴ κινεῖσθαι αὐτὰ δεῖ, τὰ δὲ μὴ κινεῖσϑαι 
μὴ ἐνεῖναι μηδενί, πάντα δὴ πᾶσαν κίνησιν ἀεὶ κινεῖ- 

2ϑ ὦ 

ταῦ; ΘΕΟ. ᾿Ανάγκη. ΣΏ,. Σκόπει δή μοι τόδε αὐτῶν" 
Ὁ“ 2 ο- Π » 

τῆς ϑερμότητος ἢ λευκότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ 
οὕτω πως ἐλέγομεν φάναι αὐτούς, φέρεσϑαι ἕκαστον 

φῳ . ω .ω : 

τούτων ἅμα αἰσθήσει μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός τε καὶ 
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πάσχοντος, καὶ τὸ μὲν πάσχον, αἰσθητόν, ἀλλ οὐκ 
αἴσϑησιν ἕτὺ πζίν. τὸ δὲ ποιοῦν, ποιόν τι, 

Δλλ οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν ἢ ποιότης ἅμα ἀλλόκο- 

τόν τὸ φαίνεται ὄνομα, καὶ οὐ μανϑάγεις ἀϑρόον 

λεγόμενον. κατιὶ Ἄρη δι ἄχουε. τὸ γὰρ ποιοῦν 
οὔτε θερμότης, οὔτε λε Ἰκύτης, ϑερμὸν δὲ καὶ λευ- 
κὺν γίγνεται, καὶ τἄλλα οὕτω. μέμνησαι } “ἄρ που 

ἐν τοῖς πρόσϑεν ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἕν μηδὲν αὐτὸ 
καϑ' αὑτὸ εἶναι, μηδ᾽ αὖ τὸ ποιοῦν ἢ πώσχον, ἀλλ 

ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληλα ξυγγιγγομένων, τὰ αὖ- 

σϑήσεις καὺ τὸ αἰσϑητὰ ἀποτίκτοντα, τὰ μὲν ποιὰ 
ἄττα γίγνεσθαι, τὸ δὲ αἰσθανόμενα. ΘΕῸ. Μμέ- 

βνημοι. πῶς δ᾽ οὐ; ΣΩ.. Τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα χαῖς 
ρειν ἐάσωμεν, εἴτξε παῖς, εἶτ οὕτω λέγουσιν" οὗ 

δ᾽ ἕγεκα λέγομεν, τοῦτο τ φύλάττωμεν, ἐρὼω- 
τῶντες" κινεῖται καὶ δεῖ, ὡς φατέ, τὰ πάντα; ἢ 

γάρ; ΘΕΌ. ναί. ΣΙ. Οὐκοῦν ἀμφοτέρας ἃ διξι- 
λόμεϑα κινήσεις, φερόμεγνά τὸ καὶ ἀλλοιούμενα; 
ΘΕΟ. πῶς ἢ οὖ, εἴπερ γ8 δεῖ τελέως κινήσεσθαι. 

ΣΏ. Μἰ μὲν τοίνυν ἐφέρετο μόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ μή, 
εἴχομεν ἂν ποὺ εἰπεῖν, οἵα ἄττα δεῖ τὰ φερόμενα" ἢ 

πῶς λέγομεν; ΘΕΙ͂Ο. Οὕτω. ΣΩ. ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ 
τοῦτο μένει, τὸ λευκὸν δεῖν τὸ ὁέον, ἀλλιὲ μεταβαλ- 
λει, ὥςτε χαὶ αὐτοῦ τούτου εἶναι δοὴν τῆς λευχότη- 
τοῦ, καὶ μὲ ταβολὴ ἢ» εἰς ἄλλην χρόαν, ἵνα μὴ ἁλῷ 
ταύτῃ μένον, ἀρφά ποτε οἷόν τὲ τι προςειπεῖν χρῶ- 
μὰ, ὧςτε καὶ ὀυϑῶς προςαγορεύεν; ΘΕΟ. Καὶ τίς 
μηχανή, ὦ “ΣΏώχρατες, 1) ἄλλο γέ τι τῶν τοιούτων, 

Ῥιλτ. ΤΈΕΛΕ. Ἕ 

ν᾽ 
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τοῦ δρὰν ἢ ἀκούειν; μένειν ποτὲ ἐν αὐτῷ τῷ δρᾷν ἢ 
δι] ἢ , » 

ἀκούειν; ΘΕΌ. Οὔκουν δεῖ ) 78, εἴπερ πάντα κινεῖ-, 

γι. ΣῈ Οὔτε ἄρα ὁρῶν, προςρητέον τι μᾶλλον 
2 - - ῳ 

ἢ μὴ δρᾷν, οὐδέ τιν ἄλλην αἴσϑησιν μᾶλλον ἢ) μή, 

πάντων γε πάντως κενουμέγων. ΘΙ10. Οὐ γὰρ οὗν. 
Ἀ ᾿ 

Σ. Καὶ μὴν αἰσϑησῖς γε ἐπιστήμη, ὡς ἔφαμεν 
᾽ , - πρὶ -Ὁ 3 

ἐγὼ τε κοιὶ Θεαΐτητος. ΘΕῸ. ᾿Πν ταῦτα. ΣΏ. Οὐ- 
δὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιστήμην ἄπε- 

γνάθος, ἐρωτώμενοι ὃ, τε ἐστὶν ἐπιστήμη. ΘΕΟ. 

Ἐοίκατε. ΣΏ. Καλὸν ἂν ἡμῖν ξυμβαΐνοι τὸ ἐπαν- 
ὄρϑωμα τῆς ἀποκρίσεως, προθϑυμηϑεῖσιν ἀποδεῖ- 
«- κε; ἢ ; ς 

ἕξαν οτῷ πάντα κινεῖται, ἵνα δὴ ἐκείνη ἡ ἀπόκρισις 
ὑοϑὴ φανῇ" τὸ δ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐφάνη, εἰ πάντα κι- ἡφϑὴ φανῇ" τὸ δ΄, ὡς ἔοικεν, ἐφάνη, εἰ πώντα κ 
νεῖται, πᾶσα ἀπόκρισις περὶ ὅτου ἂν τις ἀποκρίνη- 
ται, ὁμοίως ὀρϑὴ εἶναι, οὕτω τ᾽ ἔχειν φιέναι καὶ μὴ 

ο ὕτως, εἰ δὲ βούλει, γίγνεσθαι, ἵνα μὴ στήσωμεν 

αὐτοὺς τῷ λόγφ. ΘΕΟ ᾿ρϑῶς λέγεις. 2.2. Πλὴν 

Ψδξ, ὦ Θεδὸ ωρξ, ὅτι οὕτω τὲ εἶπον, καὶ οὐχ οὕτω" 

δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο Οὕτω λέγειν" οὐδὲ γὰρ ἂν ἔτι χιυ- 

γοῖτο Οὕτω ) οὐδ᾽ αὖ ΜἼ|ηὴ οὕτω: οὐδὲ γὰρ τοῦτο κίγνη- 
5η"}0 Ε] 2) Ν᾿ ᾿ -Ὁ 4 Η͂ 

σις ἢ ἀλλά τιν᾽ ἄλλην φωνὴν ϑετεον τοῖς τὸν λόγον 
τοῦτον λέγουσιν" ὡς νῦν γε πρὸς τὴν αὑτῶν ὑπόϑε- 

3 ᾽ ᾿ "3 ἊΨ 3.9. ὦ 
σιν οὐκ ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ Οὐδ᾽ ὅπως" 
μάλιστα δ᾽ οὕτως ἂν αὑτοῖς ἁρμόττοι, ἄπειρον λε- 
γόμεγον. ΘΕΌ. Οἰκειοτάτη οὖν διάλεκτος αὕτη αὖ- 7 
τοῖς. ΣΧ... Οὐκοῦν, ὠ Θεόδωρε, τοῦ τε σοῦ ἑταίρου 
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ἀπηλλάγμεϑα, καὶ οὕπω ξυγχωροῦμεν αὐτῷ πάντ᾽ 
ἄνδρα πάντων χφημάτων μέτρον εἶναι, ἂν μὴ φρό- 
ψιμός τις ἢ, ἐπιστὴμ ΘΗΣ μ οὐ ξυγχωρησό- 

μεϑα, κατά γε τὴν τοῦ πάντα κινεῖσϑαν μέθοδον. 
εἰ μὴ τί πὼς ἄλλως Θεαΐτητος ὅδε λέγει. ΘΕΟ. 
“Ιριστ᾽ εἴρηκας, ὦ «Σώχρατες. τοὑὗτων γὰρ πέθδν" 

ϑέντων, καὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχϑαι σοι ἀποκρινόμενον 
κατὰ τοὺς ξυνϑήκας, ἐπειδὴ τὸ σεερὺ τοῦ ποτα γύθοῦ 

λόγου τέλος σχοίη. ΧΧΙΧ, ΘΕΑ͂Ι. ͵Ιὴ, πρὶν ἂν, 

ὦ Θεύδινθαι “Σωκρά της τε καὶ σὺ τοὺς φάσκοντας αὖ 

τὸ πᾶν ἑστάγαι διέλϑητε, ὥρπερ ἄρτι τι μλ θνς 
ΘΙ͂Ο. Νέος ὧν, ὦ Θεαίτητε, τοὺς πρερι βυτέρους 

ἀδικεῖν διδώ ἐσχέις, ὁμολ ογίας παραβαΐνοντας. ἀλλὰ 
παρασκευάζου ὕπως τῶν δ ϑδ φῶ» Σωκράτει; δώσεις 

λόγον, ΘΙ. 41. ᾿Πάνπερ γε βούληται, ἤδιστα μέντ᾽ 
ἂν ἤκουσα περὶ ὧν λέγω. ΘΙ. “Ἰππέας εἰς πεδῖον 
προκχαλεῖ, “Σωκρατὴ εἰς λόγους προχκαλ ̓οὗμενος ἐρώ- 

τὰ οὖν καὶ ἀκούσῃ. Σ΄). ᾿Ιλλὰ μοι δοκῶ, ὦ γ 
δωρε, περὶ γε ὧν κελεύει Θεαΐτητος, οὐ ἀὐδο οθιὼ 

αὐτῷ. ΘΟ. “ἰ δὴ οὖν οὐ πείσεσθαι; Σ, ἵΜ4μ16- 

λισσὸν μὲν καὶ τοὺς ἄλλους οἱ ἕν ἑστὼς λέγουσι τὸ 

πᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκώπτωμεν, ἧττον 
αἰσχύνομαι, 3) ἕνα ὄντα Παρμενίδην. Παρμενίδης 
δέ μοι φαίνεται τὸ τοῦ “Ομήρου, αἰδοῖός τέ ὙΠ ὅμα 

δεινός τε. ξυμπροσέμεξα γὰρ δὴ τῷ ἀνδοὶ πάνυ 

»έος πάνυ πρεςρβϑύτῃ, καἱ μοι ἐφάγνῃ ,βάϑος τι, 

ἔχειν παντάπασι γενναῖον. φοβοῦμάι οὖν μὴ οὔτε, 
τὰ λεγόμενα ξυγίωμεν, τί τε διανοούμενος εἶπε, πολὺ 

Ζ ἃ 
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σιλέον λείπώμε εϑα, καὶ τὸ μέγιστον, οὗ ἕνεκ; ὁ λό- 
,γος ὥρμηται, ἐπιστήμης πέρι, τί ποτ᾽ ἐστέν, ἄσπε- 
πτον γένηται ὑπὸ τῶν ἐπειρκευμριξόνεῶν λόγων, εἶ 
τις αὐτοῖς πείσεται" ἄλλως τὲ καὶ ὃ νῦν ἐγείρομεν, 
πλήϑει «ἀμήχανον, τὶ τις ὃν παρέργῳ σκέιμδται, 
ἰχιὰξ.. ἂν πάϑοι, εἴτε ἱκανῶς μηκυγόμεγος, τὸ τῆς 
ἐπὶ, ἱστήμη Ἰῷ ἀφανιεῖ" δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θεαίΐτη- 
τον ὧν κυεῖ περὶ ἐπιστήμης πειρᾶσθαι ἡμᾶς τῇ μαι- 
εὐτιλῇ τέχνῃ ἀπολῦσαι. ΘΙ͂Ο. ᾿Αλλὰ χρὴ, εἰ δοκεῖ, 
οὕτω ποιεῖν. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν, ὦ Θεαίτητε, τοσόν- 
ὃε περὲ τῶν εἰρημένων ἐπίσκεψαι" αἴσϑησιν γὰρ δὴ 

ἐπιστήμην ἀπεκρίνω" ἢ γάρ; ΘΙΕἍΑ͂Ι. Ναί. ΣΩ,, 
Εἰ οὖν τίς σε ὡδ᾽ ἐρωτῴη τῷ τὼ λευκὰ καὶ μέλανα 
ὁρᾷ ἄνθρο πσπεος, καὶ τῷ τιὰ ὀξέα καὶ βαρέα ἀκούει; 

εἴποις ἂν, οἶμαι, δμμασί τὲ καὺ ὠσέ. ΘΕΑ͂Ι. Ἴγω- 

γε. ΣΏ. Τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν ὀνομάτων τὸ καὶ ῥημά- 

τῷ», καὶ μὴ δ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον, τὶὰ μὲν 
πολλὰ οὐκ ἀγεννὲς, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἔναν- 

τίον ἀνελεύϑερον, ἔστι δὲ ὅτε ἀναγκαῖον" οἷον καὺ 
γὺν ἀνάγκη ὩΣ Ἴσϑαι τῆς ἀποκρίσεως ἣν ἅπο- 

κρίνῃ, ἢ οὐκ ὀρϑή. σκόπει γάρ, ἀπόκρισις ποτέ- 

ρα ὀρθοτέρα; ᾧ ὁρῶμεν, τοῦτο εἶναι ὀφθαλμούς, 
ἢ δ οὐ δρῶμεν καὶ, ᾧ ἀκούομεν, ὦτα, ἢ δι οὗ 
δόχου ΘΕΑ͂Ι. ΖΦ. ὧν ἕκαστα αἰσϑανόμεϑα, 

ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, μᾶλλον ἢ οἷν. ΞΏ. Ζει- 

γὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαΐ τινὲς ἐν ἡμῖν, ὥςπερ 
ἐν δουρείοις ἵπποις, αἰσϑήσεις ἐγκάθηται, ἀλλὰ 
μὴ εἰς μέαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν, εἴτε Ὁ δεῖ καλει», 
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πάντα ταῦτα ξυντείνει" ἣ διὰ τούτων οἷον ὀργάνων 

αἰσϑανόμεϑα ὅσα αἰσϑητά. ΘΕΑ41. ᾿᾿λλά μοι δο- 
κεῖ οὕτω μᾶλλον, ἢ ἐκείνως. Σ,Ω. οῦδὲ τοι ἕνεκα 
αὐτά σοι διακριβοῦμαι, εἶ τινὶ ἡμῶν αὐτῶν, τῷ αὖ- 

τῷ, διὼ μὲν ὀφϑαλμῶν διϊκνούμεθα λευκῶν τὲ καὶ 
μελάνων, διὰ δὲ τῶν ἄλλων, ἑτέρων αὖ τινῶν, καὶ 

ἕξεις, ἐρωτώμενος, πάντα τὸ τοιαῦτα εἰς τὸ σῶμα 

ἀναφέρειν. ἴσως δὲ βέλτιόν σε λέγειν. αὐτοὶ ἀποκρι- 
γόμενον μᾶλλον, ἢ ἐμὲ ὑπὲρ σοῦ πολ ὑπερ μον δῦ, 
καὶ μοι λέγε; ϑερμὰ καὶ ξηρὰ καὶ κοῖφα καὶ 

γλυκέα, δ ὧν αἰσθάνῃ, ἀρὰ οὐ τοῦ σώματος ἕχκα- 

στα τίϑης; ἢ ἄλλου τινός; Θ 1411. Οὐδενὸς ἄλλου. 

ΣΩ. Ἦ καὶ ἐθελήσεις ὁμολογεῖν » ἃ δύ ἑτέρας δυνά- 

μεὼς αἰσθάνῃ, ἀδύνατον εἰναι δι ὅλλης τούτων σί- 

σϑέσϑαι, οἷον, ἃ δὲ ἀκοῆς, δι ὕψι ες, ἢ ἃ δ ὄψεως, 

δι ἀκοῆς; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ οὐκ ἐϑελὴ ιἦσω; ὌΠ 
Εἴ τι ἀρα περὶ ἀμφοτέρων ἐλφιθ μι οὔκ ἂν διὰ γ8 

τοῦ ἑτέρου ὄρ, ἄνου, οὐδ᾽ αὐ διὰ τοῦ ἑτέρου περὺ 

ἀμφοτέρων αἰσϑάνος ἅν. ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὸὲρ οὖν. 

ΣΩ. Περὶ δὴ φονῆς καὶ περὶ χρόας, πρῶτον μὲν 
αὐτὸ τοῦτο περὶ ἀμφοτέρων διανοῆ, ὕτι ἀμφοτέρω 
ἐστόν: ΘΕΑ41. Ἔγωγε. Σ. Οὐκοῦν καὶ ὕτι ἕκά- 
τερὸν, ἑκατέρου μὲν ἕτερον, ἑαυτῷ δὲ ταὐτόν; ΘΕΑ͂Ι. 
1ἰ μὴν; ΣΏ. Καὶ ὅτι ἀμφοτέρω, δύο, ἑκάτερον δὲ, 

ἕν; ΘΕΑϊ. Καὶ τοῦτο. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ εἴτε ἄνο- 
μοίω εἴτε ὁμοίω ἀλλήλοιν, δυνατὸς εἰ ἐπισκέψασθαι; 
ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως. Σ,Ώ. Ταῦτα δὴ πάντα διὰ τίνος περὶ 
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αὐτοῖν διανοῇ; οὔτε γὼρ δὲ ἀκοῆς, οὔτε δὲ ὄψεως 
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οἷόν τὲ τὸ κοινὸν λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. ἕτι δὲ καὶ 
τόδε τεκμήριον περὶ οὗ λέγομεν" εἰ γὰρ δυνατὸν εἴη 
ἀμφοτέρω σκένψασϑαι, ἀρ' ἐστὸν ἀλμ υρὼ ἢ οὔ, οἷοϑ' 
ὅτι ἕξεις εἰπεῖν ᾧ ἐπιοκέψῃ, καὶ τοῦτο οὔτε ὄψις, 
οὔτε ἀκοὴ φαίνεται, ἀλλά τι ἄλλο. ΘΕΑ͂Ι. Τί δ᾽ οὐ 
μέλλει, 1γὲ διὰ τῆς γλώττης δύναμις; Σ,Ώ.. Καλῶς 
λέγεις. ἡ δὲ δὴ διὰ τίνος δύναμις τό τ᾿ ἐπὶ πᾶσι κοι- 

γὸν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοὶ σοι, ᾧ τὸ ἔστιν ἐπονο- 
μάζεις καὶ τὸ οὐκ ἔστιν, ἃ νῦν δὴ ἠρωτῶμεν περὸ 
αὐτῶν; τούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις ὄργανα, δὲ 

ὦν αἰσθάνεται ἡμῶν τὸ αἰσθανόμενον ἕχαστα; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ὅμοιότη- 

τὰ καὶ ἀνομοιότητα, καὶ τὸ ταὐτόν τὲ καὶ τὸ ἕτερον, 
ἔτι δὲ ἕν τὲ καὶ τὸν ἄλλον ἀριϑμὸν περὶ αὐτῶν" 
δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν ἐρωτᾷς, καὶ 

τάλλα ὅσα τούτοις ἕπεται, διὰ τίγος ποτὲ τῶν τοῦ 

σώματος τῇ ψυχὴ αἰσϑοανόμεϑα. ΣΩ. Ὑπέρευ, ὦ 
Θεαίτητε, ἀκολουϑεῖς, καὶ ἔστιν, ἃ ἐρωτῶ, αὐτὰ 

ταῦτα. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε 

οὐκ ἂν ἔγοιμι εἰπεῖν, πλὴν γ᾽ ὅτι μοι δοκεῖ τὴν ἀρ- 
χὴν οὐδ᾽ εἶναι τοιοῦτον οὐδὲν τούτοις ὄργανονίδιον, 
ὥςπερ ἐκείνοις, ἀλλ᾽ αὐτὴ δ αὑτῆς ἡ ψυχὴ τὼ κοι- 
γά μοι φαΐνεται περὶ πάντων ἐπισκοπεῖν. Σ.Ώ.. ΧΚα- 

λὸς γῶν εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὔχ, ὡς δλεγὲ Θεύδωρυς, 

αἰσχρός" ὁ γὰρ καλῶς λέγων, καλός τὸ κἀγαϑός" 

πρὸς δὲ τῷ καλῷ, εὖ ἐποίησάς με, μάλα συχνοῦ λό- 
γου ἀπαλλάξας, εἰ φαΐνεταέ σοι, τὰ μὲν αὐτὴ δι 

αὑτῆς ἡ ψυχὴ ἐπισκοπεῖν, τὰ δὲ, διὰ τῶν τοῦ σώ- 
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ματος δυνάμεων. τοῦτο γὰρ ἣν ὃ καὶ αὐτῷ ἢ μου ἐδόκει" 

ἐβουλόμην δὲ χαὶ σοὶ δόξαις ΘΕΑ͂Ι. "Δλλὰ μὴν φαί- 

γεταί 78: ΧΧΧ, ΣΧ, ποτέρων οὖν τίϑης τὴν οὐσίαν; 

τοῦτο γὰρ μάλιστα. ἐπὶ πάντων παρέπεται. ΘΕΔ4:. 

᾿Εγὼ μέν, ὧν αὐτὴ ῇ ψυχὴ χαϑ' αὑτὴν ἐπ βεμετοι. 

ΣΩ. Ἢ καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ πεν, καὶ τὸ ταῦ- 

τὸν καὶ ἕτερον; ΘΕ ΑΙ. νὰ. ΩΣ. αὐ δὲ κολὸν 

καὶ αἰσχρὸν καὶ γόνυ ὅν καὶ κακόν; ΘΕΑ͂Ι. Καὶ 

τούτων μοι δοκεῖ ἐν τοῖς μάλιστα πρὸς ἄλληλα σκο- 

πεῖσϑαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιζομένη ἐν ξαυτῇ τὰ γε- 

7ονότα χαὶ τὰ παρόντα πρὸς τὰ μελλόνεα. ΣΜΣ, 

Ἔχε δή ἄλλο τι τοῦ μὲν σχαληροῦ τὴν σκληρότητα 

διὰ τῆς ἐπαφὴς αἰσϑήσεται, καὶ τοῦ μαλακοῦ τὴν 

μαλακότητα ὡφαύτως; ΘΕΑ͂Ι. ναὶ. ΣΙ. Τὴν δὲ 

γε οὐσίαν, καὶ ὃ, τι ἐστόν, καὶ τὴν ἔγαν τιότητα πρὸς 

ἀλλήλω, καὶ τὴν οὐσίαν αὖ τῆς ἐναντιότητος αὑτὴ ἢ 

ψυχὴ ἐπα» ιοῦσα, καὶ ξυμβαλλουσα πρὸς ἄλληλα, 

κρίνειν πειρᾶται ἡμῖν; ΘΕ ΑἹ. Πάνυ μὲν οὖν. 2... 

Οὐκοῦν τὰ μὲν εὐϑὺς γενομένοις πάρεστι φύσει αὐ- 

σϑάνεσϑαι ἀνϑρώποις τε καὶ θηρίοις, ὅσα διὰ τοῦ 

σώματος παϑήματα ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνει" τιὶ δὲ 

περὶ τούτων ἀναλογίσματα πρός τε οὐσίαν καὶ ὠφέ- 

δι μόγις καὶ ἐν χρόνῳ διὸ πολλῶν πραγμάτων 

καὶ παιδείας παραγίγνεται οἷς ἂν καὶ παραγίγνη- 

ται; ΘΕ41. Παντάπασι μὲν οὖν. Σ.Ω. Οἷόν τὸ οὖν 

ἀληϑείας τυχεῖν, ᾧ μηδὲ οὐσίας; ΘΙ͂ΑΙ. ᾿Αδύνατον. 

Σιν οὶ δὲ ἀληϑείας τις ἀτυχήσει, προς πόντοι ἐπυ- 
Γ 

στήμων ἔσται; ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς ἄν, ὦ Σωκρατες; 
ν 
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ΣΩΏ.. Ἔν μὲν ἄρα τοῖς παϑήμασιν οὔκ ἕνι ἐπιστήμη, 
ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείγων συλλογισμῷ - οὐσίας γὰρ καὶ 
ΠΝ ἐνταῦϑα μέν, ὡς ἔοικε, δυνατὸν ἄψασϑαι, 

ἐκεὶ δὲ ἀδύνατον. ΘΕΑ͂Ι. Φαΐνεται. ΣΏ. Ἦ οὖν 
ταὐτὸν ἐκεῖγό τε καὶ τοῦτο καλεῖς, τοσαὗτας διαφρ-. 

οὐὶς ἕχοντεδ; ΘΕΑ͂Ι. Οὔκουν ἂν δὴ δίκαιόν γε. ΣΩ, 

1ἰ οὐν. δὴ ἐκείνῳ ἀποδίδως ὄνομα, τῷ δρᾷν, ἀκούειν, 
ὀσφραίνεσθαι, ψύχεσθαι, ϑερμαίνεσθαι; ΘΕΑ͂Ι. 
Αἰσϑόνεσθαν ἔγωγε" τί γὰρ ἀλλο; ΣΏ. Ξύμπαν 

ἀρ αὐτὸ καλεῖς αἴσϑησιν; ΘΕΑ͂Ι. ἀνάγκη. ΣΏ. 

Μ) τε, φαμὲν, οὐ μέτεστιν ἄληϑε ἰας ἅψασϑαι, οὐδὲ 
γὰρ οὐσίας; ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὐν᾽ (ΣΩ-. Οὐδ᾽ ἄφ 
ἐπιστήμης; ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γάρ. ΣΙ. Οὐ ἄρ᾽ ἂν εἴη 

ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἰοϑησίς τὸ καὶ ἐπιστήμη ταὖύ- 

τόν. ΘΕΑ͂Ι. Οὐ φαίνεται, ὦ «Σώκρατες. Καὶ μάλιΞ 

στὰ 28} ὺν καταφαγέστατο) γ )έγονεν ἄλλο ὃν αἰσϑὴ- 
σεως ἐπιστήμη. Σ.Ώ. ἀλλ᾽ οὔτι μὲν δὴ τούτου γε ἕγε- 
κι ἢ, θχύμεϑα διαλεγόμενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾽ οὐκ 
ἔστ ἐπιστήμη, ἀλλὰ τί ἐστιν" ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε 
προβεβήκαμεν, ὥςτε μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσθήσει 
τοπας παν, αλλ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι, ὃ, τί ποτὶ 

ἔχει ἢ ψυχὴ, ὅταν αὐτὴ καϑ' αὑτὴν πραγματεύηται 
Ἃ περὶ τὰ ὄντα. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό 7ε καλεῖται, 

ὦ Σὼν ρατες, ὡς ἐχῴμαι, δοξάζειν, Σ.Ω. ᾿Ορϑῶς γὰρ 
, δ »ν. 93 - : οἶει, ὦ φίλε, καὶ ὁρὰ δὴ νῦν πάλιν ἐξ ἀρχῆς, πάντα 

τὰ προύσϑεν ἐ ξαλείψιας, εἴ τι μᾶλλον καιϑορᾷς, αὐλδς 

ἐνταῦϑα προελήλυϑας, καὶ λέγε αὖϑις τί ποτ᾽ ἐστὶν 
ἐπιστὴ μη. ΧΧΧΙ. ΘΕΑ͂Ι. Ζύξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ 

ψῷ 
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Σώκρατες, ἀδύνατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐ ἐστι δόξα" 

κινδυνεύει δὲ ἡ ἀληϑὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, κοί μοι 
τοῦτο ἀποκεκχρίσϑω. ἐὰν γὺρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν, 
«; -“ ςπὲρ τονῦν, ἀλλο τι πειρασόμεϑα λέγειν. Σ. 
Οὕτω μεν τὸι χρὴ, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προϑύμως μᾶλ- 

λον, 3) ὡς τοπρῶτον ὥκνεις ἀποκρίνεσϑαι. ἐὰν γὰρ 

οὕτω δρῶμεν, δυοῖν θάτερον, ἢ εὑρήσομεν ἐφ᾽ ὃ 
ἐρχόμεϑα, ἢ ἧττον οἷησόμεϑα εἰδέναι ὑ μηδαμῆ ἴομεν. 
καίτοι οὐκ ἂν εἴη μεμπτὸς μισϑὸς ὁ τοιοῦτος. καὶ 
δὴ καὶ γῦν τέ φής; δυοῖν ὄντοιν εἰδέοιν δόξης, τοῦ 

μὲν ἀληϑινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληθῆ 

δόξαν ἐπιστὴμ ὴν δρίζη; ΘΕΑ͂Ι. Ἔ)ωγε" τοῦτο 70 

αὖ νῦν μοι φαίνεται. ΣΩ. “4ρ᾽ οὖν ἔτι ἄξιον περὺ 
“ΡῚ: ἀναλαβεὶν πάλιν; ΘΕΑἉ1. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; . 

ΣΕ Θράττει μὲ πὼς νῦν τε καὶ ἄλλοτε ἔν πολλάκις, 
ὡςτ᾽ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον 

γεγονέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν, τί ποτ᾽ ἐστὲ τοῦτο τὸ 

πάϑος παρ ἡμῖν, καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον. 

ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον δή; Σ.Ω. Τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ. 
σκοπῶ δὴ καὶ νῦν, ἔτι διστάζων, πότερον ἐάσομεν 

αὐτὸ, ἢ ἐπισκεψόμεθα ἄλλον τρόπον ἢ) ὀλίγον πρό- 
τερον. ΘΕΖΙ. Τί μην, ὦ Σώκρατες, εἴπερ γε καὶ 

ὁπηοῦν φαίνεται δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ 
ὁ Θεόδωρος ἐλέγετε σγολῆς πέρε, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς 

τοιοῖςδε κατεπείγει. Σ'Ώ,, ᾿Ορϑῶς ὑπέμνησας" ἴσως 

γὰρ οὐκ ἀπὸ καιροῦ πύλιν ὥςπερ ἴχτος μετελϑεῖν. 
κρεῖττον γάρ που σμικρὸν εὖ ἢ) πολὺ μὴ ἱκανῶς πε- 
ρᾶναι. ΘΕΑ͂Ι. Τὶ μὴν; ΣΏ. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ 
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λέγομεν; ψευδῆ φαμὲν ἑκάστοτε εἶναι δόξαν; καί 

τινὰ ἡμῶν δοξάζειν ψευδῆ, τὸν δ᾽ αὖ ἀληϑῆ, ὡς φὺ- 

σεν οὕτως ἐχόντων; ΘΕΑ͂Ι. Φαμὲν γὰρ δ. 5.0. 

Οὐκοῦν τόδε γ ἔσϑ' ἡμῖν περὶ πάντα καὶ καϑ' 

ἕχαστον, ἤτον εἰδέναι, ἢ μὴ εἰδέναι; μανϑάνειν 

γὰρ καὶ ἐπιλανϑάνεσθϑαιν μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα 

χαΐρειν λέγω ἔν τῷ παρόντι" γὺν γὰρ ἣμ μἷν πρὸς λό- 

γῸν ἔστι; οὐδέν. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὴν, ὦ Σώκρατες, 

ἄλλο γ᾽ οὐδὲν λείπεται περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι 

ἢ) μὴ εἰδέναι. ΣΏ. Οὐκοῦν Ἰδὴ ἀνάγκη τὸν δοξά- 

ξόντα δοξάξειν ἢ) ὧν τι οἶδεν, ἢ μὴ οἶδε; ΘΕΑ͂Ι. 

“Ἰνάγκη. ΣΩ. Καὶ μὴ εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ 

αὐτό, ἢ μὴ εἰδότα εἰδέναι, ἀδύνατον. ΘΕ 41. πῶς 

δ᾽, οὖν ΣΙ, ἊΡ οὖν ὃ τὰ ψευδὴ δοξίξων, ἃ οἶδε, 

ταῦτα οἴεται οὔ ταῦτα εἶναι, ἀλλὰ ἕτερα ἅττα ὧν 

οἶδε, καὶ ἀμφότερα εἰδὼς ἀγνοεῖ αὖ ἀμφότερα; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἀλλὰ ἀδύνατον, ὦ “Σώκρατες. ΣΙ ΔΝ “λλ 

ἄρα, ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα ἄττα ὧν 

μὴ οἶδε, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ τῷ μὴτε Θεαίτητον. μὴτε 

“Σωκράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν, ὡς ὃ Σω- 

κράτης, Θεαίτητος, ἢ ὁ Θεαίτητος, Σωκράτης; ΘΕ. 

αὶ πῶς ἄν; Σας “1λλ οὐ μήν, ὰ ἢ τις οἶδεν, οἶε- 

ταί που ἃ μὴ οἶδεν αὐτὰ εἶναι" οὐδ᾽ αὖ, ἃ Με οἷ- 

δὲν, ἃ οἷδε... ΘΕΑ͂Ι. Τέρας γὰρ ἔσται. Σ.Ὡ. Πῶς 

οὖν ἂν ἔτι ψευδῆ δοξάσειεν; ἐκτὸς γὰρ τούτων, ἀδὺ- 

νατόν που δοξάζειν, ἐπείπερ πάντα ἢ ἴσμεν, ἢ οὐκ 

ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐ πος φαΐνεταν δυ» 'ατὸν νεῦν 

δὴ δοξάσαι. ΘΕΑ͂Ι. “ληθέστατα. .5.42. Ζρ᾽ οὖν οὐ 
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Υ͂ ἢ τὶ ἕ ἩΡΡῚ , Υ δέ Ἃ 3 

ταύτῃ σκεπτέον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ τὸ εἰδεναν καὶ μή 
5.7 3 3 ᾿ ν᾿ 

εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι καὶ μή; ΘΕΑ͂Ι. 
. , . Ξ ε; ᾿ 

Πιῶς λέγεις; ΣΏ. Μὴ ἁπλοῦν ῃ, ὅτι ὃ τὰ μὴ ὄντῶ 
ἌΡ Ε ᾿ Ν 5». 2 2» 3 ΘΝ 9 υδῇ δοξά 

περὶ ὁτοιοῦν δοξάζων οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ψευδὴ δοξα- 

σει, κἂν ὅὁπωςοῦν ἄλλως τὰ τῆς διανοίας ἔχῃ. ΘΕΑ͂Ι. 

Εἰκός γ᾽ αὖ, ὦ Σώκρατες. Σ4). Πῶς οὖν τί ἐροῦ- 

μεν, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τις ἡμᾶς ἀνακρίνῃ; δυνατὸν δὲ 
ς Ὁ ει Π [ 95. ὦ Π Π «. 9 ὃ 

ὁτῳοῦν ὃ λέγεται, καὶ τις ἀγϑρωπῶν τὸ μή Ο» 605" 
᾽ -Ὁ 9, , 3 2 ἱ ΟΝ 

Κάσει, εἴτε περὶ τῶν ὄντων του, εἴτε αὐτὸ χαϑ' αὖ- 
᾿ κι 46 -Ὁ ᾿ ΟἸΑ͂ Ἢ ᾽ ω " 

τό; Καὶ ἡμεῖς δὴ, ὡς ἕοικξ, πρὸς ταῦυτὰ φήσομεν, 
ε; Ὁ ᾿ ᾿ οἷ - 

Ὅταν γε ἀληϑῆ μὴ οἴηται οἰόμενος " ἢ πῶς ἐροῦμεν; 
- 5 Ξ 

ΘΕΜΖΙ. Οὕτω. ΣΩ. Ἢ οὖν καὶ ἄλλοϑέὲ που τὸ τοι- 

οὗτόν ἐστι; ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; Σ.Ώ.. Εἴ τις δρᾷ μέν 
- -ὥ 2 

τι, δρᾷ δὲ οὐδέν, ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς; Σ.Ώ.. ᾿Αλλὰ 

μὴν εἰ ἕν γέ τι ὅρᾷ, τῶν ὄντων τι φᾷ ἢ σὺ οἴξευ 
ι Ὁ ᾿ ΕἸ ᾿ : 9 

ποτὲ τὸ ἕν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. Οὺκ 

ἔγωγε. Σ.Ώ. Ὃ ἄρα ἕν γέ τι δρῶν, ὃν τι ὁρᾷ. ΘΕΑ͂Ι. 
Τ Τὴ 

Φαίνεται. ΖΣΏ. Καὶ ὃ ὅρα τι ἀκούων, ἕν γὲ τι 

δρδεεὶ δὰ ὃν. λούει. ΘΕΑΤ. τναΐο ΞΏ. Καὶ ἃ 
[4] ν ; δ ας 

ἁπτόμενος δὴ του, ἕνός γέ του ἀπτεται, καὶ ὄγτος 
, ς τ" 

ς 

ἅπτεται, εἴπερ ξἕνός. ΘΕΑ͂Ι. Καὶ τοῦτο. ΣὩ- Ὁ 
2 Γ Ὕ 

δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἕν τι δοξάζει; ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ανάγκη. 
ς 3 “ . - 

ΣΩΏ,. Ὃ δ᾽ ἕν τι δοξάζων οὐκ ὃν τι; ΘΕΔΑ͂Ι. κξὺγ- 
ς 3 Ν᾿. 9. ὼω 329ςῳ. . 

χωρῶ. ΣΏ. Ὁ ἄρα μὴ ον δοξάζων οὐδὲν δοξάζει. 
“Ὕ 

2 δ ᾿ π ᾿ 

ΘΕΛΙ. Οὐ φαίνεται. Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν ὃ γε μηδὲν 
2 τ "ῳ Ὕ - 

δοξάζων τοπαράπαν οὐδὲ δοξάζει. ΘΕΑ͂Ι. Ζ1ἢλον», 
Ξ ͵ Ἂ ι 

ὡς ἴοικε. ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὃν δοξάζειν, 
ΡΒ -Ὁ Ἱ 2 2 ΡῚ Σ 

οὔτε περὶ τῶν ὄντων, Οὔτξἑ αὐτὸ καϑ' αὑτό. ΘΕΑ͂Ι. 
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3 ἴ Ε “5 κὰκ Ἢ 
Οὐ φαυνεται. ΣΏ. -4λλὸ τι ἂρ ἐστὶ τὸ ψευδὴ δο- 

᾿ ἘΣ ΎὙ Ξ ᾿ ὙΠ" , 
ξάζειν τοῦ τὰ μὴ ὄντω δοξάζειν; ΘΕΑ͂Ι. Ὡλλο ἔοι- 

δ) 3 ᾿ [6] ἫΝ - 2. , 

(ὃ. «ΣΙ. Οὐ γὰρ οὕτως, οὔτε, ὡς Ὀλίγον πρότερον 

ἐσκοποῦμεν, ψευδὴς ἐστι δόξα ἐν ἡ ἡμῖν. ΘΕΑ͂Ι. Οὐγὸρ 
οὔν δὴ. ΧΧΧΙΙ ΣΩ. Ἀλλ ἄρα ὧδε τοῦτο γιγνόμενον 
προςαγορεύομεν; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; ΣΟ. ᾿Ἀλλοδοξίαν 

Ε - ᾿ , 

τιλὰ οὖσαν ψευδῆ φαμὲν ἐναν, δόξαν, ὅταψγ τίς τι 
.- ΡΥ) 2) 53 ν τ - 

τῶν ὄντων ἄλλο αὖ τῶν ὄντων, ἀνταλλαξάμεγος τῇ 
Ὡ ᾿» «ε; ὃ" 3 5 - 

διανοίᾳ, φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν μὲν ἀεὶ δοξάξει, 
ε᾿ ἐ 0 7. ΕὉ Εἴ ΗΝ ε δ ἢ 
ἕτερον δὲ ἀνθ᾽ ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει, 

᾿ -Ὁ »“οοσ «.«- ΚΙ 3 

δικαίως ἂν καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ορϑό- 
-- «,᾿ ΕῚ ΝΥ 

τοατώ μοι γὺν δοκεὶς εἰρηκέναι. οταν υδηδᾷ τις ἀντὶ 
καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν δοὲ τάξῃ, τότε 

ὡς ἀληϑῶς δοξάζει ψευδῆ. Σ.Ώ. δῆλος εἶ, ὦ Θεαΐ- 
δὰ ι «τ τὴητε, καταφρονῶν μου καὶ οὐ δεδιώς. ΘΕΑ͂Ι. Τί 

ι - Ν Φ 2) ἘΝ Ν “-“ο οὉ ϑ. 

μάλιστα; «ΣΙ. Οὐκ ἂν, οἶμαι, σοὶ δοκῶ τοῦ ἀλη- 
Ὁ Ὁ ᾿ ᾿ ΕῚ τ 

ϑῶς ψευδοὺς ἀντιλαβέσθαι ἐρόμενος, εὐ οἷόν τὲ ταῦ 
ἣ . Ὁ ᾿ } Π 

χὺ βραδέως ἢ κοῦφον βαρέως, ἢ ἄλλο τι ἐναντίον 
μὴ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἐναν- 
τίου γίγνεσθαι ἑαυτῷ ἐναντίως. τοῦτο μὲν οὔν, ἵνα 

ι »ὴὰ Ν ὃ 2 Γ 

μὴ μάτην ϑαῤῥήσης, ἀφίημι. ἀρέσκει δὲ, ὡς φῇς, 
ι “ δ ν, . 3. -ὖ “ 4 - 

τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. 
5, - 

Ἥμοιγε.. Σ.Ώ. Ἔστιν ἄρα, κατὰ τὴν σὴν δόξαν, ἕτε- 
Υ οὖν τι, ὡς ἕτερον, καὶ μὴ ὡς ἐκεῖνο, τῇ διανοίᾳ τί- 

᾿ ᾿ 2] ων ’ [5] 3 -- » 

ϑεσθαι. ΘΕΑΙ͂Ι. στι μὲν τοι. Σ.. τὰν οὐν τουϑ 
- ΒΩ ἀν "-"} ᾿ 5 Π 3) 9 

ἢ διώνοιά του δρᾷ, οὐ καὶ ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμ- 
Ὁ ᾽ 9 , 

ἐκαα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι; ΘΕΑ͂Ι. Αναγκὴη 
; ΕἸ Ρ] , : “ν 

μὲν οὖν. ΣΏ. '᾽μτονι ἅμα γὲ ἢ ἐν μέρει; ΘΕΑ͂Ι. 
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-» 5. 5.1 ὦ ; ἈΚάλλιστα. Σ.Ώ. Τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἀρ, ὁπερ ἐγώ, 
ὦν ᾽ “οα΄ [ΑἹ κι 

καλεῖς; ΘΕΑ͂Ι. 1Τἰ καλῶν; Σ,Ώ. Αὐόγον ὃν αὐτὴ πρὸς 
“, (Ξ -. τ - ε; 

αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν σκοπῆ, ὡς γε 
μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. τοῦτο γάρ μοι ἐνδάλλε- 

, 3 γ1" .ν ! λα ἢ 
ται, διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ 
ἑσυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποχρινομένη, καὶ φάσγουσα, 

3 ι , καὶ οὐ φάσκουσα" ὅταν δὲ δρίσασα, εἴτε βραδύτε- 
, Φ “7. 3 2) ων Ὶ 

ρον, εἴτε ὀξύτερον ἐπαΐίξασα, τὸ αὐτὸ ἡδὴη φῇ καὶ 
ἢ "“ δόξ Π 7) ΒΡ ΜΕΝ ο 2. ») 

μὴ διστάζη, δόξαν ταύτην τέϑεμεν αὐτῆς" αςτ' ἔγω- 
γε τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ, καὶ τὴν δόξαν, λόγον 

2 ἢ 3 ᾿ Ι , 2) 3ς}. - 3 Π 
εἰρημένον" οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον, οὐδὲ φωνῇ, ἀλλὰ 

Ὡ ᾿ Π ΝΝ 2 

σιγῇ». πρὸς αὑτόν. σὺ δὲ τί; ΘΕΑ͂Ι. Κἀγώ. ΣΙΏ. 
“Ὃτ 2! ὁ ρει δ Ἐ (ἕ ἢ Ἃ ἷβ ς ΜᾺ 

αν» ἄρα τις τὸ ἕτερον δοξάζη, καὶ φησίν, ὡς 
2) τ΄ ἐ [4 [3 ᾿ Ὁ Ὕ 
δούκξ, τὸ ἕτερον ἕτερον ἕναν πρὸς ἑαυτὸν. ΘΕΑ͂Ι. 

ἿΞ 2 ΩΣ 
1ἰ μὴν; ΣΏ.. ᾿ναμιμγήσκου δή, εἰ πώποτ εἶπες 

« ν.- 3 

σιρὸς σεαυτόν, ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἷ- 
ΕῚ ᾿ ) ᾿ 

σχρόν ἐστιν, ἢ τὸ ἄδικον δίκαιον, ἢ καὶ (τὸ πάντων 
9 ᾿ κεφάλαιον) σκόπει, εἴ ποτ ἐπεχείρησας σεαυτὸν» πεί- 

ϑειν ὡς παντὸς μᾶλλον τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν, ἢ πᾶν 
2 3.2 τ 32 - 

τοὐναντίον οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ πώποτε ἐτόλμησας εἰπεῖν 
2! 7 ἑ 

πρὸς σεαυτόν, ὡς παντάπασιν ἄρα τὰὼ περιττιὴ ἄρ- 
δ᾽. Ἵ .-Ὁ τῷ ο τιύ ἐστιν, ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον. ΘΕΑ͂Ι. ᾿4ληϑὴ λέ- 

Ἷ ’ ) 

γεις. Σ.). “ἄλλον δὲ τινὰ οἴει ὑγιαίνοντα, ἢ μαινό- 
μενον, τολμῆσαι σπουδῇ πρὸς ἑαυτὸν εἰπεῖν, ἀνα- 
πείϑοντα αὑτὸν, ὡς ἀνάγκη τὸν ἵππον βοῦν εἶναι, 

2 2 

ἢ τὰ δύο ἕν; ΘΕΑ͂Ι. Μὰ 47, οὐκ ἔγωγε. Σ. Ως 
Ἔ ω 

Οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτόν, δοξάζειν ἐστέν, 
"ὃ Ν 3 ἢ ᾿ Ν ὃ ξ,! τ .,) Γ 

οὐδείς ἀμφότερα λέγων καὶ δοξάζων καὶ ἐφαπτόμϑ8» 
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γος ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν καὶ δοξάσειεν ὡς τὸ 
ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα περὶ 
τοῦ ἑτέρου. λέγω γὰρ αὐτὸ τἣδε, μηδένα δοξάζειν 
ὡς τὸ αἰσχρὸν καλόν, ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. ΘΕΑ͂Ι, 

“ἴλλ, ὦ “Σώκρατες, ἐῶ τε καὶ μοι δοκεῖ ὡς λέγεις. 

ΣΩ. ἄμφω μὲν ἄρα δοξάζοντα ἀδύνατον τὸ ἕτερον 
ἕτερον δοξάζειν. ΘΕΑ͂Ι. “Ποικε. Σ.. ᾿λλὰ μὴν τὸ 
ἕτερόν γε μόνον δοξάζων, τὸ δὲ ἕτερον μηδαμῆ, οὐ- 
δέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. “Ἵλης. 
ϑῆ λέγεις. ἀναγκάζοιτο γὰρ ἂν ἐψαπνεῦθοα καὶ οὗ 
μὴ δοξάζει. Σ'Ω. Οὐτ᾽ ἄρ᾽ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτε- 

ὃ Ξ,! ἌΝ ἢ - 83: ΕΣ. ΕΥ̓ ΤΩΣΞ ολϑὴ ΟἸκ  ἢ 
ρον δοξάζοντι ἐγχωρεῖ ἀλλοδοξεῖν" ὡςτ᾽ εἴ, τις δριεῖ- 
ταν δόξαν εἶναι ψευδῆ τὸ ἑτεροδοξεῖν, οὐδὲν ἂν λέ- 

27 ι 2] Π ι 

γοι. οὔτε γὰρ ταὐτῃ, οὔτε κατὰ τὰ πρότερα φαΐνε- 
᾿ «ς “-- ΕἸ ω 2 ; 

ται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὖσα δόξα. ΘΙΑ͂Ι. Οὐκ ἔοικε, 
Ν) Ξ Ὁ 

ΧΧΧΙΠΠ. ΣΩ. ἀλλὰ μέντοι, ὦ Θεαίτητε, εἰ τοῦτο μὴ 
᾿ “' “ἷἶὖν ζ΄ { ς “Ὁ ᾿ 

φαγήσεται ὃν, πολλὰ ἀναγκασϑησόμεϑα ὁμολογεῖν καὶ 
3) Υ ᾿ Ὁ “Ὁ 

ἄτοπα. ΘΕΑ͂Ι. Τὶ ποῖα δή; Σ... Οὐκ ἐρῶ σοι, πρὶν 
δ. - ο--Ὁ Ὁ - . 

ἂν πανταχὴ πειραϑῷῶ σκοπῶν. αἰσχυνοίμην γὰρ ἂν 
«“ ᾿ «ες - 2 τ΄ 52 “ 9 ...- , ν ᾿ ς 

ὑπὲρ ἡμῶν, ἐν ᾧ ἀποροῦμεν, ἀναγχαξομένων ὁμο- 
- τ 3 2 ε ) , 

λογεῖν οἷα λέγω. αλλ ἐὰν εὔρωμεν καὶ ἐλεύϑεροι 
' φι Θὲ, Ἁ Ὁ 2 , - [ 

γενώμεθα, τότ᾽ δὴ περὶ τῶν ἀλλων ἐροῦμεν, ὡς 

πασχόντων, αὐτοὶ, ἐκτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶτες " ἐὰν δὲ 
πάντη ἀπορήσωμεν » ταπειγωϑέντες, ὀῆμαν; τῷ λόγῳ 
παρέξομεν, ὡς γαντιῶντες, πατεῖν τε καὶ χρῆοϑ αι Ὁ, 
τι ὧν βούληται. ἣ οὖν ἔτι πόρον τινὰ δυρσεω τοῦ 

ζητήματος ἡμῖν, ἄκονε. ΘΕΑ͂Ι. 4έὲ ἔγε μόνον. ΞΙΝ 
32 «ες -»"ὝὟ 2 ᾽ Γ 

Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρϑῶς ὁμολογῆσαι, ἡνίκα ὡμολογή- 

- 



ὑ,ς, ἃ, Ἶ ΤΗΞΛΑΕΤΕΤΥ 5. 8093 

σαμεν, ἃ τις οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι, ἃ μὴ οἶδεν, 
εἶναι αὐτά, καὶ ψευσ γον: ἀλλά πη δυνατόν. ΘΕΑ͂Ι. 
ἄρα λέγεις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα ἡνίκ αὐτὸ 
ἔφαμεν, τοιοῦτον εἶναν, ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιγνώσκων 
“Σωκράτη, , πόῤῥωϑεν δὲ ὃ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω, 
φήϑην εἰναι Σωκράτη ὃν οἶδα; γίγνεται γὰρ δὴ ἐν 
τῷ τοιοὗτῳ οἷον λέγεις. ΣΏ,, Οὐκοῦν ἀπέστημεν 
αὐτοῦ, ὅτι, ἃ ἴσμεν, ἐποίει ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι; 
ΘΕΖ41. Πάνυ μὲν οὗ». ΣΏ. Μὴ γὰρ οὕτω Ἐὐ δ μουν, 

ἀλλ ὧδε, καὶ ἴσως πὴ ἡμῖν ξυχχωρήσεται, ἴσως δὲ 
ἀντιτενεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ ἐχόμεϑα, ἐν ᾧ 
ἀγάγκη πάντα μεταστρέφοντα. λόγον βασανίζειν. 
σχόπει οὖν εἴ τι λέγω" ὦρα ἔστι μὴ εἰδότα τι πρότε- 
00», ὕστε τυ Ην ΚΆΜΕΙ; ̓ ΘΕΑ͂Ι. Ἔστι μέντοι. ΣΩ. 

Οὐκοῦν καὶ αὖϑις ἕτερον καὶ ἕτερον; . ΘΕΑ͂Ι. Τὶ δ᾽ 

οὔ; “ΣΩ. Θὲς δὴ μοι, λόγου ἕνεκα, ἐν ταῖς ψυχαὶς 
ἡμῶν ἕν χήρινον ἐκμαγεῖον" τῷ μὲν μεῖζον, τῷ δ᾽ 
ἕλαττον, καὶ τῷ μὲν καϑαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ 
κοπρωδεστέρου καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέ- 
ρου, ἔστι δ᾽ οἷς μετρίως ἔχοντος. ΘΕΑ͂Ι. Τίϑημι. 

Σ. Δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Μου- 

σῶν μητρὸς Μνημοσύνης, καὶ ἐς τοῦτο, ὃ, τι ἂν 
βουληϑῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν 
ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντες αὐτὸ τιΐς αἰσϑήσεσι 
καὶ ἐννοίαις, ἀποτυποῦσθϑαι, ὥςπερ δακτυλίων ση- 
μεῖα ἐνσημαινομένους" καὶ ὃ μὲν ἂν ἐκμαγῇ, μνη- 
μονεύειν τε καὶ ἐπίστασϑαν, ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον 
αὐτοῦ" ὅταν δὲ ἐξαλειφϑῇ, ἢ μὴ οἷόν τὲ γένηται 
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ἐχμαγῆναι, ἐπιλελῆσϑαΐ τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι, 
Ἐπ ͵ ε' 

ΘΙΑΙ. ᾿Ἑστω οὕτω. Σ.Ώ. Ὃ τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν 
αὐτά, σποπῶν δέ τι ὧν ὁρᾷ ἢ ἀκούει, ἄϑρει εἰ, ἄρα 
τοιῷδε τρόπῳ ψευδὴ ἂν δοδ δενε ΘΕΑἉΑ͂Ι. Ποίῳ δὴ 

Ξ Ὑ ταν τινι; 2. Ἃ οἶδεν, οἰηϑεὶς εἶναι τοτὲ μέν, ἃ οἶδε, 
τυτὲ δέ, ἃ μή. ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὗ κα- 

ο.ῳὉ ε -Ῥ 

λῶς ὡμολογήσαμεν ἀν ὙΠ Ν ος ἀδύνατα. ΘΕΑ͂Ι. 

ΙΝὺν δὲ πῶς λέγεις; ΣΏ.. Ζεϊ ὧδε λέγεσθαι στερὺ 
3. ὦ 2 οὖ 

αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς Οιορίξοβενουδ᾽ “Ὅτι ὃ μέν τις οἶδεν, 

ἔχων αὐτοῦ μνημεῖον ἐν τῇ ψυχῇ, αἰσθάνεται δὲ 
αὐτὸ μή, οἰηϑῆναι ἕτερόν τὶ ὧν οἶδεν, ἔχοντα καὶ 
ἐκείνου τὑπον, αἰσθανόμενον δὲ μή, ἀδύνατον" καὶ 
ὃ 7ε οἶδεν αὖ, οἰηϑῆναι εἶναι, ὃ μὴ οἷδε μηδ᾽ ἔχει 

εὶ Ἐπ ᾿ ΟῚ ΕἸ 
αὐτοῦ σφραγῖδα" καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ μὴ οἷδεν αὖ" 

«᾿ ᾿ ΕΥ 

καὶ 0 μὴ οἶδεν, 6 οἷδε" καὶ ὃ αἰσϑάνεταί 78; ἕτε- 
ρόν τι ὧν ΠΥ ΤΩΝ οἰηϑῆναι εἶναι" καὶ ὃ αἰσϑά- 
γεται, ὧν τι μὴ αἰσϑάνδται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται, 
ὧν μὴ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεταν, ὧν αἰσϑά- 

νεται" καὶ ἔτι γε αὖ ὧν οἷδε καὶ αἰσθάνεται καὶ 
ἔχει τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑησιν, οἰηϑῆναν αὖ 
ἕτερόν τι ὧν οἷδε καὶ αἰσθάνεται καὶ ἔχει αὖ καὶ 
ἐκείνου τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσθησιν, ἀδυνατώτε- 

., } ᾿ 32 τι ν Ὁ “5 κι “ Ψ ο 

ρον» ἔτι ἐκείνων, εἰ οἷόν τε" καὶ ὁ οἰδὲ καὶ ὁ αἰσϑά- 
-Ὁ 2 -Ὁ ο Ξ -Ὁ 

ψεται ἔχων τὸ μνημεῖον ὀρϑῶς, ὃ οἶδεν, οἰηϑῆναυ 
ΕΚ] Ἁ εἰ Ξ Ἀπ 2 , 32» 4 

ἀδύνατον" καὶ ὃ οἷδε καὶ ὁ αἰσθάνεται ἔχων κατὰὼ 
2 Υ ςι 5 Π κοι “Ὁ 4 εΥ ᾿ ᾿Ὶ Υ 

ταὐτά, ὁ αἰσϑάνεται" καὶ ὁ αὖ μὴ οἷἶδὲ μηδὲ αἰσϑά- 
.Ω ᾿ Ξ ᾿ 3 " ν «ε «τ 

γεται, ὁ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσθάνεται" καὶ ὃ μὴ οἱδε 
᾿ 5, ᾿ “ ᾿ 5 νι ο ᾿ 4 δὲ 

μηδὲ αὐὐϑάμται, ὁ μὴ οἰδὲ" καὶ ὁ μὴ οἰὃς μηδὲ 
πὶ κ ν - Ἂ» ᾿ 
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αἰσθάνεται, ὃ μὴ αἰσθάνεται" πάντα ταῦτα ὕπερ- 
βάλλει ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν αὐτοῖς ψευδῆ τινὰ δοξάσαι. 

λείπεται δὴ ἐν τοῖς τοιοῖςδε, εἴπερ που ἄλλοθι, τὸ 

τοιοῦτον γενέσϑαι. ΘΕΑ͂Ι. Ἔν τίσι δή; ἐὰν ἄρα 
ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον μάϑον. γῦν μὲν γὰρ οὐχ ἕπομαι. 
ΣΏΩ. Ἔν οἷς οἶδεν, οἰηθῆναι αὐτὰ ἕτερ᾽ ἄττα εἶναι 

ὧν οἷδε καὶ αἰσθάνεται, 1) ὧν μὴ οἶδεν, αἰσθάνεται 
δέ, ἢ ὧν οἷδε καὶ ἘΡΡΕΨΗ ὧν οἷδεν αὖ καὶ αἰσϑώνε- 

ται. ΧΧΧΙΥ,, ΘΕ Α41. ᾿νὺν πολὺ πλεῖον ἀπελείφϑην ", 
χὕτε. ΩΣ Ὧδε δὴ αὖ πάλιν ὁ ἄκουε ἐγὼ εἰδὼς Θεό- 
δῶρον καὶ ἐν ἐμαυτῷ μεμνημένος οἷός ἐστι, καὶ Θεαί- 
τητον κατὰ ταὐτά, ὅλλο τι ἐνίοτε μὲν δρῶ αὐτοὺς, 

ἐνίοτε δὲ οὔ, καὶ ἁπτομαί ποτ᾽ αὐτῶν, τοτὲ δ᾽ οὔ" 
καὶ ἀκούω, ἢ τινὰ ἄλλην οἰσθησιν αἰσϑάνομαι" 
τοτὲ δ᾽ αἴσϑησιν μὲν οὐδεμίαν ὃ ἔχω περὶ ὑμῶν, μέμνης- 
μαν δὲ ὑμᾶς οὐδὲν 1 ἧττον καὶ ἐπίσταμαι αὐτὸς ἐμαυ- 
τῷ. ΘΕ. 4. Πάνυ μὲν οὖν. Σ.Ώ.. Τοῦτο τοίγυν πρῶ- 

τον μάϑε ὧν βούλομαι δηλῶσαι, ὡς ἔστι μέν, ἃ οἶδε, 

μὴ αἰοϑάγνεσθαι, ἔστι δὲ αἰσϑάνεσθαι. ΘΕΑ͂Ι. 

“ληϑῆ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἃ μὴ οἷδε, πολλάκις μὲν 

ἐστι μηδὲ αἰσθάνεσθαι, πολλάκις δὲ αἰσθάνεσϑαι 

μόνον; ΘΕ.41. Ἔστι καὶ τοῦτο. Σ.Ώ.1ὃς δή, ἐάν τι 
μᾶλλον νῦν ἐπίσπῃ" -Σωκράτης ἐπιγιγνώσκειν Θεόδω- 
ρον καὶ Θεαίτητον, δοᾷ δὲ μηδέτερον, μηδὲ ὄλλη 
αἴσϑησις αὐτῷ πάρεστι περὶ αὐτῶν" οὐκ ἄν ποτε ἐν 
ἑχυτῷ δοξάσειεν ὡς ὅ Θεσέτητος ἐστὲ ἀραὶ γον λέ- 

7ὼ τι, ἢ οὐδέν; ΘΕΑ͂Ι. ναΐ, ἀληθῆ ΣῊ). Ποῦ το 

μὲν τοίνυν ἐκείνων πρῶτον ἣν ὧν ἔλεγον. ΘΕΑ͂Ι. 

Ῥιλτ. μεχε, υ 
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ΤΙ͂ν γάρ. ΣῺ, 4εὐτερον τοίνυν, ὅτι τὸν μὲν γιγγώ- 
σκων ὑμῶν, τὸν δὲ μὴ γιγνώσκων, αἰσϑανόμενος δὲ 
μηδέτερον, οὐκ ἄν ποτε αὖ οἰηϑείην, ὃν οἶδα, εἶναι 
ὃν μὴ οἶδας. ΘΕΑ͂Ι. Ορϑῶς. Σ. Τρίτον δέ, μη- 
δέτερον γιγνώσκων, μηδὲ αἰσϑανόμενος, οὐκ ἂν οἰη- 
ϑείην, ὃν μὴ οἶδα, ἕτερύν τιν᾽) εἶναι ὧν μὴ οἶδα" 
καὶ τἄλλα τὰ πρότερα πάνϑ᾽ ἑξῆς νόμιζε πάλιν ἀκη- 
κοέναι, ἐν οἷς οὐδέποτ᾽ ἐγὼ περὶ σοῦ καὶ Θεοδώρου 
τὰ ψευδὴ δοξάσω, οὔτε ̓ γιγνώσκων , οὔτε ἀγνοῶν 
ἄμφω, οὔτε τὸν μέν, τὸν δ᾽ οὐ γιγνώσκων" καὶ 
περὶ αἰσϑήσεων κατὰ ταὐτά, εἰ ἄρα ἕπη:. ΘΕΑ͂Ι. 
Ἕπομαι. ΣΏ. «Δεέπεται τοίνυν τὰ ψευδῆ δοξάσαι, 

ἐν τῷδε, ὅταν γιγνώσκων σὲ καὶ Θεόδωρον, καὶὺ 
ἔχων ἐν ἐκείνῳ τῷ κηρίνῳ, ὥςπερ δακτυλίων, σφῷν 
ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, δια μακροῦ καὶ μὴ ἱκανῶς δρῶν. 
2) “ὦ 39 “- -᾿ 

ἄμφω, προϑυμηϑῶ, τὸ οὐκεῖον ἑκατέρου σημεῖον Ἰ 
2 - ΝῚ 

᾿ 

ἀποδοὺς τῇ οἱὐκείᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας προφαρμόσαι 
ξίς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα ,“)γένηται ἀναγνώρισις" εἶτα 

τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥςπερ οἵἱ ἔμπαλιν ὑποδοὺμε- 
γοι παραλλάξας, προςβάλω τὴν ἑκατερου ὄψιν πρὸς 

τὸ ἀλλότριον σημεῖον" ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς κατό- 
πτροὶς τὴς ὄψεως πάϑη, δεξιὰ εἰς ἀριστερ'ὶ μεταρ- 

ῥεούσης, τιὐτὸν παϑὼν διαμάρτω" τότε δὴ ξυμ- 
βαίνει ὃ ἑτεροδοξία, καὶ τὸ ψευδῆ δοξ Ξάξειν, ΘΕΑ͂Ι. 
"Ἔοικε γάρ, ἡ Σώκρατες, θαυμασίως, ῳ ἡ χειξ, τὸ 

τῆς δόξης πάϑος. ΣΏ,.. Ἔτι τοίνυν καὶ ὅταν ἀμ- 

φυτέρους γιγνώσκων, τὸν. μέν, πρὸς τῷ γιγνώοκειν, 

αἰσϑάνωμαι, τὸν δὲ μή, τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ ἑτεροῦ 
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μὴ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ἔχω. ὃ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὗ- 
τως ἔλεγον, καὶ μου τότε οὐκ ἐμάνϑανες. ΘΕΑ͂,. 
Οὐ γἂρ οὖν. ΣΩ. Τοῖτο μὴν ἕ ἔλεγον, θτὲ ὃ γιγγώ- 

οσκὼν τὸν ἕτερον, καὶ αἰσϑαγόμενος., καὶ τὴν γνῶσιν 
κατιὶ τὴν αἴσϑησιν αὐτοῦ ἔχων, οὐδέποτε σίήσεται 
εἶναι αὐτὸν ἑτερόν τίνα ὧν γὰψν ὠσκει τὲ καὶ αἰοϑά- 
γεται, καὶ τὴν γνῶσιν αὖ καὶ ἐκείνου ἔχει κατὰ τὴν 
αἴσϑησιν: ἢν γε τοῦτο; ΘΕΑ͂Ϊ. ἵναί. “5.2. Παρ- 
δλεύγγετο δὲ γέ που τὸ νῦν λεγόμενον, ἐν ᾧ δὴ φα- 
μὲν τὴν ψευδῆ δόξαν γίγνεσθαι, τὸ ἄμφω γιγγώ- 
σχοντα, καὶ ἄμφω ὁρῶντα, ἢ τινὰ ἄλλην αἰσϑῆσιν 
ἔχοντα ἀμφοῖν, [τῷ σημείῳ] μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ αἰσϑη- 
σιν ἑκάτερον ἔχειν, ἀλλ᾽, οἷον τοξότην φαῦλον ἱ ἰξγτί, 
παραλλάξαι τοῦ σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν" ὃ δὴ καὶ τρεῦ- 
δος ἄρα ὠνόμασται. ΘΕΩ͂Ι. «Μικότως 75: .Σ εἷς 
ἸΚαὺ ὅταν τοίνυν τῷ μὲν 1 παρῇ αἴσϑησις τῶν σημείων, 
τῷ δὲ μή, τὸ δὲ τῆς ἀπούσης αἰσϑήσεως τῇ παροὺσ ̓  
προραρμόσῃ, πάντη ταὺ 1 ψεύδεται ἢ δ Ἴ πο μή: καὶ 

ἑγὲ λόγῳ, περὶ ὧν μὲν μὴ οὐδὲ τις μηδὲ ἤοϑετο σιῷ»- 
ποτε, οὐκ ἔστιν, ὡς ἔοικεν, οὔτε ψεύδεσθαι, οὔτε ψευ- 
δὴς δόξα, εἴ τι νῦν ἡμεῖς ὑγιὲς λέγομεν" περὲ δὲ ὧν 
ἴσμεν τε χαὲ αἰσθανόμεθα, ἐν αὐτοῖς τούτοις στρέ- 
φεται καὶ ἑλέττεται ἡ δόξα, ψευ δὴς καὶ ἀληϑὴς ; γι- 
)νομένη" καταντικρὺ μὲν καὶ κατιὰ τὸ εὐθὺ τὸ οἱ- 
κδῖα ξυνάγουσα ἀποτυπώματα καὶ τυποῦσα, (λη- 
τῆς, "δὺς πλάγια δὲ καὶ σκολιά, γεμοήθὸ. ΘΙΑ͂Ι. 
Οὐκοῦν καλῶς, ὦ “Σώκρατες, Ἰὼ γξταν;... ΣῺ,, Ἔτι 
τοίνυν καὶ τάδε ἀκούσας, μᾶλλον αὐτὸ ἐρεῖς, τὸ μὲν 

ΠΡ 
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7: 9 τἀληθὲς δοξάζειν, χαλόν, τὸ δὲ ψεύδεσϑαι, 

αἰσχρόν. ΘΙΑ1. πῶς δ᾽ οὔ; Σ,. Ταῦτα τοίνυν 

φασὶν ἐνθένδε γίγνεσϑαι . ὅταν μὲν ὁ κηρός τοῦ ἐν τῇ 
ψυχὴ βαϑὺς τε καὶ πολὺς καὶ λεῖος καὶ μετρίως 

ὠργασμένος ᾿, τὰ ἰόντα διὰ τῶν αἰσϑήσεων, ὅγση- 
μοι γόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς ΚΕ; ὃ ἔφη Ὅμη- 

ρος, αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα, τότε 
μὲν καὶ ΡυΠΝῈ καϑαρὰ τὰ σημεῖα ἐγγιγνόμενα, καὶ 
ἐκανὼς τοῦ βάϑους ἔχοντα, πολυχρύνιά τε γίγνεται, 

καί εἰσιν οἵ τοιοῦτοι, πρῶτον μὲν εὐμαϑεῖς, ἔπειτα 

μνήμονες" εἶτα οὐ παραλλάττουσι τῶν αἰσϑήσεων τὰ 

σημεῖα, ἀλλὰ δοξάζουσιν ἀληϑῆ" σαφῆ γὰρ καὶ ἐν 

εὐρυχωρίᾳ ὄντα ταχὺ διανέμουσιν ἐπὲ τὰ αὑτῶν 
ἕκαστα ἐκμαγεῖα, ἅ δὴ ὄντα καλεῖται" καὶ σοφοὶ δὴ 
οὗτοι καλοῦνται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; ΘΕΑ͂Ι. ἽὝπερ- 

φυύς μὲν οὖν. ΣΙΩ. Ὅταν τοίνυν λάσιόν του τὸ κέχο 

ἢ, ὃ δὴ ἐπήνεσεν ὅ πάντα σοφὸς ποιητής, ἢ ὅταν κο- 

πρῶδες καὶ μὴ καϑαροῦ τοῦ κηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα 
2Ὰ « 4 ς 2 -- «ὦ ἦν 

ἢ σκληρόν" ὧν μὲν ὑγρόν, ευὐμαϑεῖς μέν, ἐπιλήσμο- 
᾿ [ τ' ᾿ ᾿ 5 Υ͂ ς ᾿ 4 

γὲς δὲ γέγνονταν" ὧν δὲ σχληρόν, τἀναντία" οἱ δὲ δὴ 
᾽ - ᾽Ὰ “- }λ 

λάσιον καὶ τραχὺ, λιϑῶδές τι, ἢ γῆς ἡ κόπρου ξυμ- 
5 “οἍ νι ἃ -»- ’ 

(ἰγείο ης ἔμπλεων, ἔ ἔζοντεο, ἀσαφηντανευμο μῦο ἰσχου- 
: 5 

σιν" ἀσαφῆ δὲ καὶ οἵ τὰ σκληρά: βάϑος γὰρ οὐκ 

ἔνε. ἀσαφῆ δὲ καὶ οἱ τὰ ὑγρά" ὑπὸ γὰρ τοῦ ξυγχεῖ- 
Ἁ " “ Υ͂ 

σϑαι, ταχὺ γίγνεται ἀμυδρά" ἐὰν δὲ πρὸς πᾶσι τοὺ- 

τοῖς ἐπὶ ἀλλήλων ξυμπεπτωχότα ἢ ὑπὸ στενοχωρέας, 

ἐόν τοῦ σμικρὸν ἢ: τὸ ψυχάριον, ἔτι ἀσαφέστερα 
ἐκείγω»ν. πάντες οὖν οὗτοι γίγνονται οἷον δοξάζειν 
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ψευδῆ. ὅταν γάρ τι δρῶσιν, ἢ) ἀπούωσιν, ἢ ἐπι- 
γοῶσι», ἕχαστα ἀπονέμειν τὰχὺ ἑκάστοις οὐ δυτώμε- 
γον, βραδεῖς τὲ εἰσὶ καὶ ἀλλοτριογομοῦντες παρο- 
Βοσὲ τὲ καὶ παρακούουσι καὶ πυροανοοῦσι πλεῖοτα, 
κιχὺ καλοῦνται αὖ οὗτοι ἐψευσμένοι τε δὴ τῶν ὄντων 
καὶ ἀμαϑεῖς. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ορθότατα ἂν ϑρώπον ἐἐγέίω, 
ὦ “Σώκρατες, ΣΏ. Φῶμεν ἄρα ἐν ἡμῖν ψευὺ ὃς δύό- 
ἕας εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. Σοῳύδρα βόδι,  ϑ. Καὶ ἀλη ὁ εἰς 
δὴ; ΘΕ 11. Καὶ ἀληϑ εἴς. ΣΩ. δὴ οὖν οἰόμεθα 
ἑκανῶς ὡμολογῆσϑαι τι παντὸς μᾶλλον ἐστὸν ἀμ- 
φοτέρα τούτω τὼ δόξα; .601:411. -Ὑπερφυῶς μὲν οὖν. 
ΧΧΧΥ. ΣΩ. ἐπι δὴ γὲ ὦ Θεαίτητε, ὡς ἀλη ῶςκινδυ- 
γεύει καὶ ἀηδὲς εἶναι ἀνὴρ ἀδολέσχης. ΘΕΑΙ. Τἰδέ; 
σιρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες, ΣΏ. Τὴν ἐμαυτοῦ δυρμαϑέαν 
δυρχεράνας, καὶ ὡς ἁληϑ ὥς ἀδολεσχίαν" ἯΙ, γὰρ ἂν τις 
ἄλλο θεῖτο ὄνομα, ὅταν ἄγον κύτω τοὺς λόγονς ξλκ ἢ 
τὶς ὑπὸ νωϑείας, οὐ δυνώμενος πεισϑῆναι, καὶ ἢ 
δυραπάλλακτος ἀφ᾽ ἑκάστου λόγου; ΘΙΑ͂Ι. Σὺ δὲ 
δὴ τί δυρχεραίνεις; ἼΣΗ, Οὐ δυργεραίνω μόνον, 
ἀλλὰ καὶ δέδοικα ὃ, τι ἀποκοινοῦμαι, ἄν τις ἔφη ταῦ 
με᾿ Ὦ “Σώχρατες, εὕρηκας δὴ ψευδῇ δόξαν, ὅτι οὔτε 
ἐν ταῖς αἰσϑήσεσίν ἐστι 1 πρὺς ἀλλήλας, οὔτ᾽ ἐν ταῖς 
διανοίαις, ἀλλ᾿ ἐν τῇ ξυνάψει αἰσϑήσεως πρὸς διά- 
γοιὰᾶν; φήσω δὲ ἐγώ, οἵμαι, καλλωπιζόμενος, ὥς τι 
ἐὑρηκότων ἡμῶν. καλόν. ΘΕΑ͂Ι, μοιγε δοκεῖ, ὦ 
«Σώκρατες, οὐκ αἰσχρὸν εἶναι τὸ γῦν ἀπ οδεδειγμένον. 
Σ.Ω. Οὐκοῦν, φήσει, λέγεις, ὃ ὅτι αὖ τὸν ἄνϑρωπον, ὃν 
ὑαεν μόνον, ὁρῶμεν δ᾽ οὔ, ἵππον οὐκ ὧξ 
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5 9 Ξ᾿ [ - Ε ε» 2 
ποτὲ οἰηϑείημεν εἶναι, ον γῦν οὔτε ὅρῶμεν οὔτε 
« Ὶ ᾿ 2). ΔδῚ ἁπτόμεϑα, διανοούμεθα δὲ μόνον, καὶ ἀλλ᾽ οὐδὲν 

2 3 Ὁ δ» Ξ Υ 

αἰοϑανόμεϑα περὶ αὐτοῦ ; ταῦτα, οἶμαι, φήσω λέγειν. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ ὀρϑῶς γε. ΣΏ. Τί οὖν; φήσει" το ἕν- 
τι ᾿ 2) Ολὺς -Ὁ 2 2 ἵ 

δεκα, ἃ μηδὲν ἄλλο ἿᾺ διανοεῦταί τις, ἀλλο τι ἐκ τοὺ- 

του τοῦ λόγου οὐκ ἂν ποτε οἰηϑείη δώδεκα εἶναι, 
ἃ μόνον αὐ διανοεῖται; ἴϑι δὴ οὖν, οὐ ἀποκχρινοῦ. 

« ΘΙ ΑΙ. ᾿Αλλ ἀποκρινοῦμαι, ὅτι δρῶν μὲν ἂν τις ἢ 
) ᾿ 3 , «κε ᾿ 5 [᾿. ἐφαπτόμενος οἰηϑείη τὸ ἕνδεκα δώδεκα εἰναι" 6 
μέντοι ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει, οὐκ ἄν ποτὲ περὶ αὐτῶν 
ταῦτα δοξάσειεν οὕτω. 1.2. Τί οὖν; οἴει τινὰ πώ- 

ποτὲ αὐτὸν ἐν αὑτῷ πέρτε καὶ ἑπτὰ, λέγω δὲ μὴ 
ἀνθρώπους ἑπτὰ καὶ πέντε προϑέμενον σκοπεῖν, 

, ΝΞ ἡ Ὁ 2 2 32 ι ᾿ 7 ἌΜΕ ᾿ Ω 

μηδ᾽ ἀλλο τοιοῦτον, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ πέντε καὶ ἑπτά, α 
φάμεν ἐκεῖ μνημεῖα ἐν τῷ ἐκμαγείῳ εἶναι, καὶ ψευ- 

σω 9 -ῳ 3 Σ -» 3 ,ὕ 

δῇ ἐν αὐτοῖς οὐκ εἶναι δοξάσαι, ταῦτα αὑτιὶὲ εἴ τις 

ἀνϑρώπων ἤδη πώποτε ἘΟΡ. ὙΡ λέγων 1 πρὸς αὑτὸν 
καὶ ἐρωτῶν, πόσο ποῖ ἐστί, καὶ ὃ ἀρ τις εἶπεν 
οἰηϑεὶς ἕνδεκα αὐτὼ εἶναι, ὃ δὲ, δώδεκα" ἢ πάν- 

! , ’ Ἄος νὰ 5 
τὲς λέγουοσέ τ καὶ οἵἴονταν δώδεκα αὐτὰ εἰναι; 

τ - ι -Ξ ΘΙ 41. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλοὶ δὴ καὶ ἕνδεκα. 
5.» “ ΒῚ Υ 5 τπι “ω -ὉὝὟ 

ἐὰν δέ γε ὃν πλείονι ἀριϑμῷ τις σκοπῆται, μᾶλλον 
ῇ. Ἢν Ἂ 5 ο τιν, 

σφάλλεται. οἶμαι γάρ σὲ περὺ παντὸς ἀριϑμοῦ μαλ- 
΄ Ἷ 9 Ὁ , Ἂν5 Ὁ μ“ 

λον λέγειν. Σ.Ώ. Ορϑῶς γὰρ οἴει, καὶ ἐνϑυμοῦ, μὴ 
“ ἰ 2, ΒλῚ 3 Α ι ᾿ ἃ". ἐλ .- τί ποτὲ γίγρηται ἄλλο, ἢ αὐτὰ τὰ δώδεκα τὸ ἐν τῷ 

Ἷ - Ὕ 2! Ύ ἐ 

ἐπμογείῳ, ἕνδεκα οἰηϑῆναι. ΘΕΑ͂Ι. Ἐοικέ γε. 2.22. 
Οὐκοῦν εἰς τοὺς πρώτους πόλιν ἀνήκει ΠῚ ὃ γὰρ 

τοῦτο παϑών, ὃ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἴδται εἶναι ὦν 
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αὖ οἷδεν, ὃ, ἔφαμεν ἀδύνατον, καὶ τούτῳ αὐτῷ ἤναγ- 

δάξομεν μὴ εἶναι ψευδῆ δόξαν, ἵνα μὴ τι αὐτὰ ὃ 

αὐτὸς ἀναγκάζοιτο εἰδῶς μὴ εἰδέναι ἅμα. ΘΒΑ͂Ι. 

᾿,ληϑέστατα. «542. Οὐχοῦν ἀλλ᾽ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαΐ 

γειν τὸ τὰ ψευδὴ δοξάξειν, ἢ διανοέας πρὺς αἰσϑη- 

σιν παραλλαγῆήν. εἰ γὰρ τοῦτ ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἐν 

αὐτοῖς τοὶς διανοήμασιν ἐψευδόμεϑα" γῦν δὲ ἤτοι 

οὐκ ἔστι ψευδὴς δόξα, ἢ; ἃ τις οἶδεν, οἷόν τε μὴ εἰ- 

δέναι. καὶ τούτων κεν δὲ αἱρεῖ; ΘΕΑ͂Ι. Ἄπορον 

αἵρεσιν προτέϑης, ὦ «Σώκρατες. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μέντοι 

ἀμφότερά γε κινδυνὲ ὑει ὃ λόγος οὐκ ἐάσειν. 
ἡμμ δὲ; 

(πάντα γὰρ τολμητέον,) τί εἰ ἰἐπιχειρήσαιμεν ἀναισχυν- 

πεῖν; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; «ΣὩ. ᾿Εϑελήσαντες εἰπεῖν, ποῖόν 

τί ποτ ἐστὶ τὸ ἐπίστασϑαι. ΘΕΑ͂Ι. αὶ τὶ τοῦτο 

ἀναίσχυντον; ΣΩ. Ἔοικας οὐκ ἐννοεῖν, ὅτι πῶς ἡμῖν 

ἐξ ἀρχῆς ὃ λόγος ζήτησις γέγονε
ν ἐπιστήμης, ὧς οὐκ 

εἰδόσι, τέ ποτ ἐστί. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Εννοῶ μὲν οὖν. 1242. 

"Ἔπειτ οὐκ ἀναιδὲς δοκεῖ, μὴ εἰδότας ἐπιστήμην 

ἀποφαίνεσθαι, τὸ ἐπίστασθαι οἷόν ἐστιν; ἀλλὸ γάρ, 

ὦ Θεαίτητε, πάλαι ἐσμὲν ἀνάσλεῳ
 τοῦ μὴ καϑαρῶς 

διαλέγεσϑαι. μυριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ πιγγώσκ
ον 

μὲν καὶ οὐ ὙΘΈΌμεὺΝ καὺ ᾿Επιστάμεϑο, καὶ Οὐκ 

ἐπιστάμεθα, ὡς τι ξυνιέντες ἀλλήλων, ἐν ᾧ ἔτι ὃπι- 

- στήμην ἀγνοοῦμεν" εἰ δὲ βούλει, καὶ νῦν ἐν τῷ παρ- 

ὄντι κεχρήμεϑ' αὖ τῷ ᾿Αγνοεῖν τὸ καὶ Συνιέναν, ὡς 

προςῆκον αὐτοῖς χθσθ αν εἴπερ στερόμεϑα ἐπιστὴ- 

μης. ΘΕΑ͂Ι. "Δλλὰ τίνα τρόπον διαλέξῃ, [ἢ Σώκρα- 

«ες, τούτων ἀπεχόμενος; 242. Οὐδένα, ὧν γε ὃς 
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εἰμί ἐπ ες μέντοι ἣν ἀντιλογικός, οἷος ἀνήρ, εἰ χαὶ γῦν 

παρῆν, τοὗτων τ᾽ ὃν ἔφη ἀπέχεσθαι, καὶ ἡμῖν σφύδῳ ι 

ἐὸν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν. ἐπειδὴ οὖν ἐομὲν φαῖ- 
λοι, ἀμ εὶ τολμήσω εἰπεῖν, οἷόν ἐστι τὸ ἐπίστασθαι; 
φαΐνεται γάρ μοι προὔργου τι ἂν γενέσϑαι. ΘΕΑ͂Ι, 
“ύλμα τοίνυν νὴ “1. τούτων δὲ μὴ ἀπεχομένῳ σου 
ἔσται πολλὴ ξυγγεώμη. ΧΧΧΥΙ. ΣΉ. ἀκήκοας οὖν ὃ 
γῦν λέγουσι τὸ ἐπίστασϑαι; ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως" οὐ μέντοι 
ἔν γε τῷ παρόντι μνημογεύω. Σ.Ώ. ᾿Ἐπιστήμης που 
ξξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. “Ἱληϑῆ. Φ,Ον πμεὶς 

ξοίνυν σμικρὸν μεταϑώμεθα, αὖ εἴπωμεν ἐπιστὴ- 
μῆς κτῆσιν. ΘΙ41, 1ἰ οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐκεέγου 
διαφέρειν; Σ.. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὁ δ᾽ οὖν δοκεῖ, 
ἀκούσας ξυνδοκίμαζες. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Βάνπερ γε οἷός τ᾽ ὦ, 
ΣΩΏ. Οὐ τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τὸ κεχτῆσθαι 
τῷ ἔχειν" οἷον, εἶ ἱμάτιον πριάμενός τις, καὶ ἐγκρα- 
τὴς ὧν μὴ φοροῖ, ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, 

κεκτῆσθαι δὲ γε φαῖμεν. ΘΕΑ͂Ι. Καὶ ὀρϑῶς γε. 
.Σ.. Ὅρα δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω κεκτη- 
μένον μὴ ἔχειν, ἀλλ᾿ ὥςπερ εἴ τὶς ὄρνυϑας ἀγρίας, 

ἡ“τεριστερὰς ἢ τι ἄλλο, ϑηρεύσας, οἴκοι κατασκευα- 
σάμενος περιστερεῶνα τρέφον" τρόπον μὲν γὰρ ἄν 

ποὺ τινὰ φαῖμεν αὐτὸν αὐτὸῶς ἀεὶ ἔχειν, ὅτι δὴ 
φιέκτηται" ἢ γάρ; ΘΙ..1. ἵνα, ΣΙ, Τρόπον δέ 

ν᾽ ἄλλον οὐδεμίαν ἔχειν, ἀλλὰ δύναμιν μὲν αὐτῷ 

“τερὶ αὐτὰς πιιραγε;ονέναι, ἐπειδὴ ἐν οἰκείῳ περι- 
βόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο, λαβεῖν καὶ ἔχειν, ἐπει- 

δὸν βούληται, ϑηρευσαμένῳ ἣν ἂν ἀεὶ ἐϑέλῃ, καὶ 
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πάλιν ἄφιεναι, καὶ τοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν, ὅποσάκις 
ἂν δοκὴ αὐτῷ: ΘΕΑ͂Ι. Ἔστι ταῦτα. ΣΏ. Πάλιν 
δή, ὥςπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν κήρινόν τι ἐν ταῖς ψυ- 
χαϊς κατεσκευάζομεν οὐκ οἷδ᾽ ὃ, τι πλάσμα, γὺν 
αὖ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνά τινὰ 
παντοδαπῶν ὀρνίϑων" τὰς μὲν κατ΄ ἄγέλας οὔσας, 

χωρὶς τῶν ἄλλων: τὰὠς δὲ κατ᾽ ὀλίγας" ἐνίας δὲ 

μόνας διὰ πασῶν ὅπη ἂν τύχωσι πετομένας. ΘΕ ΑΙ. 
Πεποιήσθω δὴ" ἀλλὰ τί τοὐὔύντευϑεν; Σ.Ώ. Παιδίων 
μὲν ὄντων, φάναι χρὴ, εἶναι τοῦτο τὸ ἀγγεῖον κενόν, 

ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνέϑων, ἐπιστήμας γοῆσαι ἣν δ᾽ ἂν 
ἐπιστήμην κτησάμενος καϑείρξει εἰς τὸν εἰρίβολιν, 

φάναι αὐτὸν μεμαϑηκέναι ἢ εὑρηκέναι τὸ πρᾶγμα οὗ 
ἣν αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασϑαι τοῦτ᾽ 

εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. Ἔστω. Σ,.Ώ. Τὸ τοίνυν πάλιν ἣν ἂν 

βούληται τῶν ἐπιστημῶν ϑηρεύειν, καὶ λαβόντα 
ἴσχειν, καὶ αὖϑις ἀφιέναι, σκόπει τίνων δεῖται ὁνο- 

μάτων, εἴτε τῶν αὐτῶν ὧν τοπρῶτον, ὅτε ἐκτᾶτο, 

εἴτε ἑτέρων. μαϑήσῃ δ᾽ ἐνθένδε σαφέστερον τὶ λέγω, 
ἀριϑμητικὴν μὲν γὼρ λέγεις τέχνην; ΘΕΑ͂Ι. ΪΝαΐ, 
ΣΝ; “Ῥαύτην δὴ ὑπόλαβε ϑήραν ἐπιστημῶν ἀρτίου 
τὲ καὶ περιττοῦ παντός. ΘΕΑ͂Ι. “Ὑπολαμβάνω. ΣΩ.. 
Ταύτῃ δὴ, οἶμαι; τῇ τέχνῃ αὐτός τε ὑποχειρίους τὶς 
ἐπιστήμας τῶν ἀριϑμῶν ἔζει, καὶ ἄλλῳ παραδίδωσιν 
ὁ παραδιδοὺς. ΘΙΔΑΙ. Νναΐ, ΣΩ. Καὶ καλοῦμέν γε 

παραδιδόντα μὲν διδάσκειν, παραλαμβάνοντα δὲ 
μανϑάνειν, ἔχοντα δὲ δὴ, τῷ κεκτῆσϑαι ἐν τῷ πε- 
οιστερεῶνυ ἔἐκείγῳ, ἐπίστασθαι. ΘΕἍ41. μάν" ὡὲν 
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οὖν. ΣΏ. Τῷ δὴ ἐντεῦϑεν ἡδη πρόςχες τὸν νοῦν" 
Ἴν Ἀν ἐλ ἂν θχτ' ἡ γὸ δ. Δ). ἽΣ δ). ἀριϑμητικὸς γὰρ ὧν τελέως, ἀλλο τι πάντας ἄριϑ- 

ἐν. Γ 3 -. ᾿] 2 - 

μοὺς ἐπίσταται; πάντων γὰρ ἀριϑμῶν εἰσὺν αὐτῷ 
) τε δ ὡΣ, Δ ἃ δῷ, ΄. : “εν ω ἢ ΕἾ 
εν τῇ ψυχῇ ἐπιστῆμαι. ΘΕΑ͂Ι. Ἵε μὴν; ΣΩ. Μ 

» δ - 3 »ο Μ ὰ ΕΣ 2 

οὔ» ὁ τοιοῦτος ἀριϑμοῖὶ ἂν ποτὲ ὙΠῸ αὐτὸς πρὸς 
2 57 ἡ 

αὑτὸν ἐντός, ἢ) ἄλλο τι τῶν ἔξω ὕσα ἔχει ἀριϑμόν; .- 
᾿ »-ὉὝ , 2) - 

01:41. πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Τὸ δὲ ἀοιϑμεῖν γε, οὐκ 
2} ΓΣΥΛΟΣ ἐν σντὼ ἐν Ὁ πχᾷ ὁμὰ Ἢ 5 ἀλλο τι ϑήσομεν τοῦ σκοπεῖσθαι πόσος τις ἀριϑμὸς 

᾿ χ Ὁ . ἐν 5. 

τύυγχανεῖ ν,, ΘΕ ΑἹ Υτα " ΤᾺ ΝΣ ρα ἐπίστα- 
ται, σκοπούμενος, φαΐνε ἑται ὧς οὐκ εἰδώς, ὁ ὃν ὡμολογή- 

χαμεν ἅπαντα ἀριϑ ἐμὸν εἰδέναι. ἀκούεις γάρ πον τὰς 

τοιαύτας ἀμφιςβητήσεις. ΘΕ... ἼἼϊγωγε. ΧΧΧΎΥΎΙΠ!. 
2 -- « “ὦ τ Ὁ οἷ -- 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ τῶν περιστερῶν 
᾿ - ε: π τὰ ἧς ᾿ ε 

κτήσει τὲ καὶ ϑήρᾳ ἐροῦμεν, οτι διττὴ ἣν ἡ ϑήρα, ἢ 
: 2 “ - -“ « ; 

μὸν πρὶν ἐκτῆσϑαι, τοῦ κεκτῆσϑαι ἕνεκα, ἢ δὲ 
' “Ὁ -- ᾽ ) -Ὁ Ἃ οι 

κεκτημένῳ, τοῦ λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταὶς χερσὲν ἃ 
ὴ ) , ἰχ ι τ΄ ᾽ ῳ 

πάλαι ἐκέκτητο" οὕτω δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπιστῆμαι 
ΕΣ ἃ ἴων οἵ πὶ 8. ἄγος Ξ. ΧΑ ᾿ ΕῚ Ἃ 
ἤσαν αὐτῷ μαϑόντι,η ἠπίστατο αὐτὰ, πάλιν ἔστι κα- 

᾿ 2 ι ᾽ . 

ταμανϑάνειν ταὐτὰ ταῦτα, ἀναλαμβάνοντα τὴν ἐπι- 
ς "Φ « ᾿ Ξ 

στήμην ἑκάστου καὶ ἴσγοντα, ὴν ἐκέκτητο μὲν πά- 
δ᾽ 3 Ξ » - Ξ 

λαι, πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ; ΘΕΑ͂Ι. .4λη- 

ϑὴ: ΖΣ. Τοῦτο δὴ ἄοτε ἠρώτων, ὅπως χρὴ τοῖς 
2 ῃ 9. “«ὖ « 3 ΤΥ 

ἬΝ χοώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν, οτὰαν ἀριϑμὴ- 
ΣΝ ἀν. ᾿ τὴ 27 ϑιένα, ἐΑ ς 

σων ἴῃ ὁ ἀριϑμητικός, ἢ τι ἀναγνωσόμεγος ὁ γραμ- 
ξ , 27 Ω 

ματικός. ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ, πάλεν 
᾽ ᾿ . .-" ει ) 

ἔρχεται μαϑησόμενος παρ ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; 
τ 3 39. 5) Ι 5 ᾽ 3 ΑΔ ΘΕΑ͂Ι. 41λλ. ἄτοπον, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. ἀλλὰ ἃ 

τὰ Ἄν ον τὰ ἢ, 3 Ξ ᾿ ἊΣ νι Ὁ 
οὐκ ἐπίσταται, φῶμεν αὐτὸν ἀγναγγωσεσθαιπαν ἀριϑ- 
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μηδειν, ὀεθποτες αὐτῷ πάντα μὲν γοαμ ματα παΡ- 
ὴ. 5 ) Ἡ Ἴ ι Ἀ ὡ ἡΦ 

τὰ δὲ ἀριϑμὸν ἐπίστχυϑαι; ΘΕΑ͂Ι. 4λλὰ καὶ τοῦτ 
2 Ξ Ἐ ᾿ εἰ! - ᾿ς λυ 
ἀλογον. Σ.Ώ. Βούλει οὖν λέγωμεν οτὶ τῶν μὲν ὃν»0- 

γ᾿ 2 ΝᾺ ς.- ὦ .«“ ᾽ « 

μάτων οὐδὲν ἡμῖν μελει, πῆ τις γαΐρει ἕλκων τὸ 
Ξ Ἷ ᾽ . " Ὁ 

ἐπίστασθαι καὶ μανδ νειν; ἐπειδὴ δὲ ὡρισάμεϑα 
ἰ ῳ » [4 

ἕτερον μέν τί, τὸ χεκτῆυϑαι τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον 
᾿ Ὁ ἩῊΥ «' ἢ , ν - 2 7 

δὲ τὸ ἔχειν, ὃ μέν τις γέχτηται, μὴ πεκτῆσϑαι ἀδύ- 
. ΕῚ ͵ 2 Β ., 

γατον φαμὲν εἶναι; ὥςτε οὐδέποτε ξυμβαίνει ὁ τις 
Ξ ν 3 ᾿ -- Π δ 2 Ε οἱδε, μὴ εἰδέναι, ψευδῇ μέντοι δόξαν οἱόν τ΄ εἶναι 

περὸὶ αὐτοῦ λαβεῖν. μὴ γῶὼρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην 
“-. 
Γ β ῇ 2 323 ς “ ΝῚ 2 ᾿ Υ «; τούτου οἱόν τε, ἀλλ ἑτέραν ἀντ ἐκείνης, τὰν ὕλη- 

Υ͂ !]} 

οεύων τινὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπιστήμην, διαπετομένων, 

ἀνϑ᾽ ἑτέρας ἑτέραν ἁμαρτὼν λάβη: ὅταν ἄρα τιὲ ἕν- 
δεκα δώδεκα οἰηϑῇ εἶναι, τὴν τῶν ἕνδεκα ἐπιστήμην 
ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβεῖν, τὴν ἐν αὐτῷ, οἷον φάτ- 

ταν ἀντὶ περιστερᾶς. ΘΕΑ͂Ι. Ἔχει γὰρ οὖν λύγον. 

ΣΟ. Ὅταν δέ γε, ἣν ἐπιχειρῇ λαβεῖν, λάβη, ἀψεῦυ- 
δεῖν τε καὶ το ὄὑτα δοξάζειν τότε, καὶ οὕτω δὴ εἶναν 

ἀληϑὴ τε καὶ ψευδὴ δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν ἐδυςχεραίνομεν, οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι. ἴσως 
οὖν μοι ξυμφήσεις" ἢ πῶς ποιήσεις; ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω. 

ΣῺΩ.. Καὶ γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίστανται μὴ ἐπίστασϑαι, 
ἀπηλλάγμεϑα. ἃ γὺρ κεχτήμεϑα, μὴ κεκτῆσθαι 
οὐδαμοῦ ἔτι ξυμβαΐνει, οὔτε ψευσϑεῖσί τινος, οὔτε 
μὴ δεινότερον μέντοι πάϑος ἄλλο παραφαίνεσϑαΐ 

μοι δοκεῖ. ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Εἰ ἡ τῶν ἐπι- 

στημῶν ἐπαλλαγὴ ψευδὴς γενήσεταί ποτε δόξα. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δὴ; -5.2. Πρῶτον μὲν, τό τινος ἔχον- 
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τὰ ἐπιστήμην τοῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν, μὴ ἀγνωμοσὺνῃ, 
ἀλλὰ τῇ ξαυτοῦ ἐπιστήμῃ" ἔπειτα ἕτερον αὐ τοῦτο 
δοξάζειν, τὸ δ᾽ ἕτερον τοῦτο. πῶς οὗ πολλὴ ἀλο- 

γία, ἐπιστήμης παραγενομένης, γνῶναι μὲν τὴν ψυ- 
χὴν μηδέν, ἀγνοῆσαι δὲ πάντα; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ 

λόγου κωλύει οὐδὲν καὶ ἄγνοιαν παραγενομένην 
γνῶναί τι ποιῆσαι, καὶ τυφλότητα ἰδεῖν, εἴπερ καὶ 

ἐπιστήμη ἀγνοῆσαί ποτὲ τινα ποιήσει. ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως 
γάρ, ὦ Σώκρατες, οὐ καλῶς τὰς ὄρνιϑας ἐτίϑεμεν, 

ἑπιστήμας μόνον τιϑέντες: ἔδει δὲ καὺ ἀνεπιστημο- 
σὗνας τιϑέναι ὁμοῦ ξυνδιαπετομένας ἐν τῇ ψυχῇ, 
καὶ τὸν ϑηρεύοντα, τοτὲ μὲν ἐπιστήμην λαμβάνον- 
ταί τοτὲ δ᾽ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι, ψευδῆ 
μὲν δοξάζειν τῇ ἀνεπιστημοσύνῃ, ἀληϑὴ δὲ τῇ ἐπι- 
στήμῃ. ΣΩ. Οὐ ῥχδιόν γε, ὦ Θεαίτητε, μὴ ἐπαυ- 
γεὶν σδ᾿ ὃ μέντοι εἶπες, πάλιν ἐπίσκεψαι. ἔστω μὲν 
γὰρ ὡς λέγεις" ὃ δὲ δὴ τὴν ἀνεπιστημοσὺν ῃην λαβὼν 
ψευδῆ μέν, φῇς, δοξάσει" ἢ γάρ; ΘΙΑ͂Ι. Ἱναΐ, 
Σ ϑὺ δήπου καὶ ἡγήσεταί γε ψευδὴ δοξάζειν. 

ΘΕΑ͂Ι. Πὼς γάρ; ΣΏ. “1λλ: ἀληϑῆ γε, καὶ ὡς εἰ- 

δὼς διακείσεται 1 περὶ ὧν ἔψευσται. ΘΕΑ͂Ι. τί μὴν; 

ΣΩ. Ἐπιστήμην. ἄρα οἰήσεταν τεϑηρευκὼς ἔχειν, 
ἀλλ οὐκ ἀνεπιστημοσύνην. ΘΙΠΑ͂Ι. δῆλον. ΣΩΏ. 

Οὐκοῦν μακρὰν περιελθόντες πάλιν ἐπὲὶ τὴν πρώτην 

πάρεσμεν ἀπορίαν; ὃ γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐκεῖνος 7 γελά- 

σὰς φήσει: Πότερον, ὦ βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τις 
εἰδώς, ἐπιστὴ! μὴν τὸ καὶ ἀγεπιστημοσύγην, ἣν οἶδεν, 

ἑτέραν αὐτὴν οἴεταί τινὰ εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέ- 
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ραν αὐταῖν εἰδώς, ἣν μὴ οἷδε, δοξάζει ἑτέραν ὧν οὖκ 
οἶδεν; ἢ τὴν μὲν εἰδώς, τὴν δ᾽ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ 

οἶδεν, ἢ ἦν μὴ οἶδεν, ἣν οἶδεν, ἡγεῖται; . ἢ πάλιν αὖ 

μου ἐρεῖτε ὅτι τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἀνεπιστημοσυνῶν 
εἰσὶν αὖ ἐπιστῆμαι, ἃς ὁ κεκτημένος, ἐν ἑτέροις τισὶ 
γελοίοις περιστερεῶσιν ἢ) κηρίνοις πλάσμασι καϑεἰρ- 
ἕας, ἕωςπερ ἂν κεκτῆται, ἐπίσταται. καὶ ἐὰν μὴ 

προχείρους ἔχῃ ἐν τῇ ψυχῆ; καὶ οὕτω δὴ ἀναγκα- 
σϑήσεσϑε εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν μυριάκις, οὐδὲν 

πλέον ποιοῦντες; τὶ πρὸς ταῦτα, ὦ Θεαίτητε, ἀπο- 
πρινούμεϑα; . ΘΒΑ͂Ι. Ἀλλὰ μὰ Δία, ὦ “Σώκρατες, 
ἔγωγε οὐκ ἔχω τί χρὴ λέγειν. ΣΩ. Ἂμ οὖν ἡμῖν, 
ὦ παΐ, καλῶς ὃ λόγος ἐπιπλήττει καὶ ἐνδείκγυται, 
ὅτι οὐκ ὀρθῶς ψευδὴ δόξαν προτέραν ζητοῦμεν ἐπι- 
στήμης, ἐκείνην ἀφέντες" τὸ δ᾽ ἐστὶν ἀδύνατον γνῶ- 
γαι, πρὶν ἂν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς λάβοι τί ποτὶ 
ἐστί. ΘΕΑ͂Ι. ᾿νάγκη, ὦ ὠ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ὡς 

λέγεις οἴεσϑαι. ΧΧΧΥΠΠ. Σ.. Τί οὖν τις ἐρεῖ πάλιν 
ἐξ ἀρχῆς ἐπιστήμην; οὐ γάρ πω ἀπεροῦμεν γὲ πω. 
ΘΕΑ41. Ἥκιστα, ἐάνπερ μὴ οὐ γὲ ἀπαγορεύηῃς. Ὡς Ν 

«Ἱὲγε δὴ, τέ ἂν αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἥκιστ ἂν 
ἡμῖν αὐτοῖς ἐναντιωϑεῖμεν. ΘΙ. Ὅπερ ἐπεχει- 
οοῦμεν, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ πρόσϑεν" οὐ γὰρ ἔχω 
ὕγωγε ἄλλο οὐδέν. Σ.Ώ. Τὸ ποῖον; ΘΕΑ͂Ι. Τὴν 
ἀληϑὴ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι. ἀναμάρτητόν γέ πού 
ἐστι τὸ δοξάζειν ἀληϑῆ, καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γιγνόμενα 
πάντα καλὰ καὶ ἀγαϑὰ 7ίγνεται. Σ. Ὃ τὸν πο- 
φυμὸν καϑηγούμεγος, ὦ Θεαίτητε, ἕφη ἄρα δείξειν 
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αὐτό" καὶ τοῦτο ἐὰν ἰόντες ἐρευνῶμεν, τάχ ἂν ἐμ- 
“όδιον γενόμεγον αὐτὸ φήνειε τὸ ζητούμενον" μέ- 

γουσι δὲ, δῆλον οὐδέν. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ορϑῶς λέγεις" ἀλλ 

ἐωμέν γε καὶ σκοπῶμεν. Σ΄). Οὐκοῦν τοῦτό γε βρα- 
χείας σκέψεως; τέχνη γώρ σοι ὅλη σημαΐνει μὴ, εἴ- 
γαι ἐπιστήμην αὐτό. ΘΕΑ͂Ι. μῶς δή; καὶ τίς αὕτη; 
ΣΏ. Ἢ τῶν μεγίστων εἰς σοφίαν, οὕς δὴ καλοῦσι 
δὴτοράς τε καὶ δικαγνικοὺς. οὗτοι γάρ ποῦ τῇ ἑαυ-͵ 
τῶν τέχνῃ πείϑουσιν, οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξάζειν 
ποιοῦντες ἃ ἂν βούλωνται" ἢ σὺ οἴει δεινοὺς τινας 

οὕτω διδασκάλους εἶναι, ἀἴετε οἷς μὴ παρεγένοντύ 

τινες ἀποστερουμένοις χρήματα, ἢ τι ἄλλο βιαζομέ- 
γοις, τούτους δύνασθαι πρὸς ὕδωρ σμικρὸν διδά- 

ἔαν ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν ἀλήϑειαν; ΘΒΑ͂Ι. 
Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖσαι μέν. Σ,Ώ. 
πεῖσαι δ᾽ οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι; ΘΕΑ͂Ι. Τὶ 
μήν; ἈΣΣ ὰ, Οὐχοῦν ὅταν δικαέως πεισϑῶσι δικασταὶ 

περὶ ὧν ἰδόντι μόνον ἐστὲν εἰδέναι, ἄλλως δὲ μὴ, 
ταῦτα τότε ἐξ ἀκοῆς κρίνοντες, ἀληϑῆ δόξαν λαβόν- 

τὲς, ἄνευ ἐπιστήμης ἔκριναν, ὁσ ὰ πεισϑέντες, εἰς 

περ εὖ ἐδίκασαν; ΘΙΑ͂Ι. Παντάποισι μὲν Οὐ ἦν, τ Σ Η), 
Οὐκ ἄν, ὦ φίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἣν δόξα τε ἀληϑὴς 
[αἱ δικαστήρι05 καὶ ἐπιστήμη, ὀρϑά ποτ᾽ ἂν δικα- 

στὴς ἄκρος ἐδόξ αζὲν ἄνευ ἐπιστήμης" νῦν δὲ ἔοικεν 

ἄλλο τι ἑχάτερον εἶναι. ΘΙ:41. Ὅ γε ἐγώ, ὦ Σώκρα- 

τες, εἰπόντος του ἀκούσας ἐπιλεληύμην, νῦν δ᾽ ἐννοῶ 

ἔφη δὲ, τὴν μὲν μετὰ λόγου ἀληϑῆ δόξαν ἐπιοτήμην 
Ἃ Ξ ᾿ ᾿αρϑ: "! Ἃ ) Π « ᾿ Ἷ 

εἰγαι, τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπιστήμης" καὶ ὧν μὲν μὴ 
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ἐστι λόγος, οὐκ ἐπιστητὰ εἶναι, οὗτωσὶ καὶ ὀνομά- 
ἕων, ἃ δ᾽ ἔχει, ἐπιστητά. Σι. ἯΙ καλῶς λέγεις. 

τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ μὴ πῇ διήρει, λέγε, 
Ν] 2) Η : 2 Ὶ Υ̓͂ 5 Ἁ -Σ ᾽ 74 ᾿ 

Ε᾿, ἄφον μύξα ταῦτα σὺ τὲ κᾷγω ἀΠΉΜΟΌ ΜΕΝ; 9241. 

᾿Αλλ οὐκ οἶδα, εἰ ἐξευρήσω" λέγοντος μέντ᾽ ὃν ἑτέρου, 
ὡς ἐ ἐγῴμαι, ἀκολουϑησαίμην. ΧΧΧΙΧ, ΣΙ. “ἄκουε 
δὴ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος. ἐγὼ “γὰρ αὖ ἐδόκουν ἀκούειν 
τινῶν, ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἱαπερεὶ στοιχεῖα, ἐξ ὧν 
« Ὁ 
ἡμεῖς τε ξυγκείμεϑα καὶ τἄλλα, λόγον οὐκ ἔχοι" αὖ- 
τὸ γὰρ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη, προς- 

»"»ν ᾿ ᾿ ") κ.3 , 2) ,.,.232 

εἰπεὲν δὲ οὐδὲν ἀλλο δυνατόν, οὐϑ' ὡς ἔστιν, οὐϑ 
ε ἅμ. ΔΎ ΝΝ 3 3, ἣ 2. 3.» » ΕΒ Εν ΞΡ δῆ ὩΣ 
ὡς οὐκ ἔστιν" δὴ γὰρ ἂν οὐσίαν ἢ μὴ οὐσίαν αὖ 

-ν ’ “τω Υ γωι ’ 32» 

τῷ προςτέϑεσθαι": δεῖν δὲ ουδὲν προςφέρειν, εἴπερ 
αὐτὸ ἐκεῖνο μόνον τὶς ἐρεῖ. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτό, οὐδὲ 

δ αν ἐν 3φΩν , ςι 3φ.ι - 
τὸ ἐκεῖνο, οὐδὲ τὸ ἕκαστον, οὐδὲ τὸ μόνον, οὐδὲ τὸ τοῦτο 

, 3ς.3 , , Ὁ ἴω ι προφοιστέον, οὐδ᾽ ἀλλὰ πολλὰ τοιαῦτα. ταῦτα μὲν 
γὰρ περιτρέχοντα πᾶσι προρίρέρεσθαι, ἕτερα ὄντα 
ἐκείνων οἷς προστίϑεται'" δεῖν δὲ, εἴπερ ἢν δυνατὸν 

αὐτὸ λέγεσϑαι καὶ εἶχεν οἰκεῖον αὑτοῦ λόγον, ἄνευ 
-" 32! [ ᾿ ΄ δ. . 9516 5 

τῶν ἄλλων ἁπάντων λέγεσϑαι" νῦν δὲ ἀδύνατον εἶναι, 

ὑτιοῦν τῶν πρώτων ῥηθῆναι λόγῳ: οὐ γὼρ εἶναι 
αὐτῷ ἀλλ᾽ ἢ ὀνομάζεοϑαι μόνον. ὄνομα γὲρ μόνον 
΄ ; δι Ὁ ᾿ - ε ᾽ 

ἔχειν - τὰ δὲ ἐκ τούτων ἤδη ξυγκείμενα ὥςπερ αὐτὰ 
ἢ « 95:9: -Ὁ , 

πέπλεκται, οὔτω καὶ τὰ ὁγόματα αὐτῶν ξυμπλακὲν- 

τὰ λόγον γεγονέναι" ὀνομάτων γὰρ ξυμπλοκὴν 
Ύ 3 ῳ ᾿ ι ᾿ Ὡ 

εἰναν λόγου οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ μὲν στοιχεῖα, ἄλο. 
, π ι ᾿ ; ι 5 

γα καὶ ἄγνωστα εἶναν, αἰυϑητὸ δὲ" τὸς δὲ ουλλα-. 
᾿ ᾿ ᾿ Υ Ἃ « ι Ἂν Ν 5 - ὃὗ χε ; ὃ [ΟΣ 

βὺς γνωστιάς τὸ καὶ ὁητας καὶ ἀληϑεῖ θόξῃη δοξα- 
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ὃ) Ε] ,ὔ Ἵ Ῥ 
στύς. ὅταν μὲν οὖν ἄγευ λόγου τὴν ἀληϑῆὴ δόξαν 

; ᾿Ὶ 3 - Ἢ 

τινός τις λάβῃ, ἀληϑεύειν μὲν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν περὶ 
᾿ς , ι - 

αὐτὸ, γιγνώσκειν δ᾽ οὔ" τὸν γὰρ μὴ δυνάμενον δοῦ- 
γαΐ τε καὶ δέξασϑαι λόγον, ἀνεπιστήμονα εἶναι περὶ 
τούτου" προςλαβόντα δὲ λόγον, δυνατόν τε ταῦτα 
στώντα γε γνῶναι, καὶ τελέως πρὸς ἐπιστήμην ἔχειν. 

«! Ά ι ) Υ͂ ΒλῚ 2) 5 Π ᾿ 

οὐτὼ οὗ τὸ ἐγυπγνίον ἢ ἄλλως ἀκήκοας; ΘΕΑ͂Ι]. 

Οὕτω μὲν οὖν παντάπασι. (ΣΩ. ᾿Ἰρέσκει οὖν σε καὶ 
τίϑεσθϑαν ταύτῃ, δόξαν ἀλ ηϑῆ μετὰ λόγου. ἐπιστὴ- 
μὴν εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. Κομιδὴ μὲν οὖν. ΣΏ. ᾿4ρ᾽ " ὦ 
Θεαίτητε, νῦν οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ εἰλήφαμεν, ὃ πά- 

Π ͵ ὸ δε 
Ἃ Ἂς “- -οΣσΟὄ . “ 

λὰν καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες, πρὶν εὑρεῖν, 

κατεγήρασαν; ΘΕΑ͂Ι. ᾿ἤμοιγ' οὖν δοκεῖ, ὦ Σώκρα- 
τες, καλῆς λέγεσϑαι τὸ νῦν ῥηϑέν. ΣΏ. Καὶ εἰ- 

Ὁ ἢ ) , κός γε αὐτὸ τοῦτο οὕτως ἔχειν. τίς γὺὸρ ἂν καὶ ἔτι 
ΕῚ ΄ 32) Ἂ δ λό ἡ ὁοϑῆῇς δόξ ἘΝ Ω ἐπιστήμη εἴη χωρὶς λόγου τε καὶ ὀρϑῆς δόξης; ἕν 

- ς ᾿ 2 ! Ὃ 

μέντοι τί μὲ τῶν δηϑέντων ἀπαρέσκει. ΘΕΑ͂Ι. Τὸ 
- ] »“Ὗ 

ποῖον δὴ; ΣΧ. Ὃ καὶ δοκεῖ λέγεσθαι κομψότατα, 
ι ᾿ »Ν Υ ο ῳ 

ὡς τὶ μὲν στοιχεῖα, ἀγνωυτα" τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν 
᾿ Φ 32 « 2 - 

γένος» γνωστόν. ΘΕΑ͂Ι. Ουκοῦν ὀρϑῶς; ΡΣ. 
᾿Ιστέον δὴ. ὥςπερ γὰρ ὁμήρους ἔχομεν τοῦ λόγου, 

τὺ παραδείγματα, οἷς χρώμενος εἶπε πάντα ταῦτα. 
Θ1Α͂1Ι. Ποῖα δὴ; Σ.Ώ. Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεϊίά 

Ἃ ᾿ .Ν 2) 2) ἡ ’ , - 

τε καὶ συλλαβάς" ἢ οἴει ἀλλοσὲ ποι βλέποντα ταῦ- 
Ὁ ’ Ὺ , τὰ εἰπεῖν τὸν εἰπόντα ἃ λέγομεν; ΘΕΑ͂Ι. Οὔκ, ἀλλ 

Σ ο , ᾿ Φ , 

εἰς ταῦτα. ΧΙ. Σ.Ώ. Βασανίζωμεν δὴ αὐτὰ ἀναλαμ- 
Γ΄ "»"ἅ Ὕ- -ν « ΒλῚ Φ ε, 

βάνοντες, μᾶλλον δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς, οὕτως ἢ οὐχ οὕτω 
Υ͂ Ε Π “ 2.} «ες δ. ἢ 

γράμματα ἐμάϑομεν. φέρε πρῶτον" ἀρ αὖ μὲν συλ- 
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λαβαὶ λόγον ἔχουσι, τὰ δὲ στοιχεῖα, ἄλογα; ΘΕΑ͂Ι. 
Ἴσως. ΣΏ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ Ἐμοὶ φαίνεται. (ΣῺ- 

Ἰρατους γοῦν εἴ τις ἔροιτο τ»: πρώτην συλλαβὴν οὗ- 

τωσίν, Ἢ, Θείμέτηξε; λέγε τί ἐστι σω, τί ἀποκρινεῖ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ὅτι σα καὶ ὦ. ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦτον ἔχεις }6- 

70ν τῆς συλλαβῆς; ΘΕΑ͂Ι. Ἤγωγε. Σ.Ἶ1ϑι δή, 

οὕτως εἰπὲ καὶ τὸν τοῦ Ὁ λόγον. ΘΕΑῚ. Καὶ 
πῶς τοῦ υτοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; . καὶ γὰρ δή, 
ὦ Σώκρατες, τό τὸ σ τῶν ἀφώνων ἐστί, ψό.- 
φος τις μόνον, οἷον συριττούσης τῆς γλώττης" τοῦ 

δ᾽ αὖ β οὔτε φωνὴ οὔτε ψόφος, οὐδὲ τῶν πλεῖ- 
στῶν οτοιχείων. ὥστε πάνυ εὖ ἔχει τὸ λέγεσθαι αὖ- 
τιὶὶ ἄλογα, ὧν γε τὰ ἐναργέστατα ἑπτὰ αὐτὰ φωνὴν 
μόνην ἔχει, λόγον δὲ οὐδ᾽ ὁντινοῦν. ΣΩ. Τουτὶ 
μὲν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, κατωρϑώκχαμεν 7 περὶ ἐπιστήμης. 
ΘΕΑ͂Ι. Φαινόμεϑα. Σ.. Τί δὲ δὴ, τὸ μὴ) γωστὸν 
εἰναι τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν, ἀρ ὀρϑῶς 

ἀποδεδέγμεϑα; ΘΕΑ͂Ι. Εἰκός γε. ΣΩ.. Φέρε δὴ, 
τὴν συλλαβὴν πότερον λέγομεν τὰ ἀμφότερα στοι- 
χεῖα, καὶ, ἐὰν πλεέω ἢ ἢ δύο, τὰ πάντα; ἢ μέαν 

τινὰ ἰδέαν γεγονυῖαν ξυντεϑέντων αὐτῶν; ΘΕΑ͂Ι. 

Τὰ πάντα, ἔμοιγε δοκοῦμεν. ΣΩ. Ὅρα δὴ ἐπὶ 
δυοῖν, σ καὶ ὦ, ἀμφότερά ἐστιν ἡ πρώτη συλλα- 
βὴ τοὺ ἐμοῦ ὀνόματος" ἄλλο τι ὃ γιγνώσκων αὖ- 
τὴν τὰ ἀμφύτερα γιγνώσκει; ΣΡ ΘΡΥ Τῇ μὴν ΣΙ: 

Τὸ σ᾽ καὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. ΘΕΑ͂Ι. ναί. 
Σ.Ώ. Τὶ δέ; ἑκάτερον ἀρ᾽ ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον 
εἰδὼς ἀμφότερα γιγνώσκει; ΘΗΔΑ͂Ι. ᾿Αλλιὲ δεινὸν 

Ῥμλτ, ΤΉΣΛΕ, ΣΧ 
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5 καὶ ἄλογον, ὠ “Σώκρατες. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μέντοι εἴγε 

ἀνάγκη ἑκάτερον γιγνώσκειν, εἴπερ ἀμφότερά τις 
7» ὡσεται, προγιγνώσκειν τὰ στοιχεῖα ἅπασα ἀνάγκη 
τῷ μελλοντί ποτὲ γγώσεσϑαι συλλαβὴν' καὶ οὕτως 
ἡμῖν ὃ καλὸς λύγος ἀποδεδρακὼς οἰχήσεται. ΘΕΑ͂Ι. 
Καὶ μάλα γε ἐξαίφνης. ΣΙ. Οὐ γὰρ καλῶς αὐτὸν φυ- 
λάττομεν. χρὴν γὼρ ἴσως τὴν συλλαβὴν τέϑεσθαι 
μὴ τὰ στοιχεῖα, ὧν ἐξ ἐχείγων ἕν τι γεγονὸς εἶδος, 

ἰδέαν μίαν αὐτὸ αὑτοῦ ἕχον, ἕτερον δὲ τῶν στοι- 
χείων. ΘΙ41. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ τάχα γ᾽ ἂν μᾶλ- 

λον οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχοι. ΣΏ. Σκεπτέον καὶ οὐ 
προδοτέον οὕτως ἀνάνδρως μέγαν τε καὶ σεμνὸν λύ- 
γον. ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὖν. Σ.Ω. ᾿᾿Πχέτω δή, ὡς νῦν 
φαμέν. μία ἰδέα ἐξ ἑκάστων τῶν ξυναρμοττόντων 
στοιχείων γιγνομένη ἡ συλλαβὴ, ὁμοίως ἕν τε γράμ- 
μασι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι. ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν 
νιν ΣΩ.. Οὐκοῦν μέρη αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. 

1ἰ δή; ΣΩ. Ὅτι οὗ ἂν ἢ μέρη, τὸ ὅλον ἀνάγκη 
τὰ πώντα μέρη εἶναι" 1) καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν 
λέγεις γεγονός, ἕν τι εἶδος ἕτερον τῶν πάντων με- 

ρῶν; ΘΕΑ͂Ι. ἼἜγωγε. ΣΏ. Τὸ δὲ δὴ πᾶν καὶ τὸ 
λον πότερον ταὐτὸν καλεῖς, ἢ ἕτερον ἑκάτερον; 
ΘΙ41. Ἔχω μὲν οὐδὲν σαφές" ὅτι δὲ κελεύεις προ- 
ὁ ὑμως ἀποκρίνασθαι, παρακινδυνεύων λέγω, ὅτι 
ἕτερον. Σ.Ω. Ἢ μὲν ποῦ ἡμς ὦ Θεαίτητε, ὀρθὴ" 
εἰ δὲ καὶ ἡ ἀπόχρισις, σκεπτέον. ΘΕΑ͂Ι. Δεῖ δέ, 

γε δή. ΧΙ]. ΣΩ. Οὐκοῦν διαφέροι ἂν τὸ ὅλον τοῦ 
παντός, ὡς ὃ νῦν λόγος. ΘΕΔΑ͂!. ναί, Σ.). Τί δὲ δή, 
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τὶ πάντα καὶ τὸ πᾶν ἔσϑ᾽ ὃ, τι διαφέρι; οἷον 

ἐπειδὰν λέγωμεν, ἕν, δύο, τρία, τέτταρα, πέντε, ἕξ, 

καὶ ἐϊν δὶς τρία, 1) τρὶς δύο, ἢ τέτταρά τε καὶ δύο, 
ἢ) τρία καὶ δύο καὶ ἕν, [ἢ πέντε καὶ ἕν], πότερον ἐν 
πᾶσυ τούτοις τὸ αὐτὸ ἢ) ἕτερον λέγομεν; ΘΕΑ͂Ι. 
αυτό ἼΣΩΝ Ψ ἄλλο τι ἢ ἕξ; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδὲν’ 

Σ. Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἑκάστης ἀ ξεως πάντα τὰ Ἐξ εὑρὴ- 
καμεν. ΘΕΑ͂Ι. Νναί. ΣΙΏ. Πάλιν δ᾽ οὐδὲν λέγομεν, 

τὰ πάντα λέγοντες; ΘΕΑ͂Ι. Αγ άγκη. ΣΩ. Ἢ ἄλ- 
λο τι τὰ ἕξ; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. ΣΩ. Ταὐτὸν ἄρα ἕν 
γ8 τοῖς ὁσα ἐξ ἀριϑμοῦ ἐστι, τὸ τὲ πᾶν προςαγο- 
ρεύομεν καὶ τὰ ἅπαντα. ΘΙ Α͂Ι. Φαίνεται. ΣΏ. 

ἵηδε δὴ περὶ αὐτῶν λέγωμεν: ὁ τοῦ πλέθρου ἄρι- 

ϑμὸς καὶ πλέϑρον ταὐτόν" ᾽ γάρ; ΘΕΑ͂Ι. Νιαί. 

ΣΩ.. Καὶ ὃ τοῦ σταδίου δὴ ὡσαύτως; ΘΕΑ͂Ι. Ἱναΐ. 

Σ. Καὶ μὴν ὃ τοῦ στρατοπέδου γε καὶ τὸ στϑατό- 

πέδον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως; ὁ γὰρ ἄρι- 

ϑμὸς πᾶς, τὸ πᾶν ὃν ἕχαστον αὐτῶν ἐστι. ΘΕΑ͂Ι]. 
γα. ΣΏ. Ὃ δὲ ἑκάστων ἀριϑμὸς μῶν ἄλλο τι ἢ 
μέρη ἐστί; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. ΣΩ. Ὅσα ἄρα ἔχει μέ- 
ρθη, ἐκ μερῶν ἂν εἴη; ΘΕΑ͂Ι. Φαίνεται. Σ.Ώ. Τὰ δὲ 
γε πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι ὡμολόγηται, εἴπερ καὶ ὃ 

πᾶς ᾿ἀριϑμὸς τὸ πᾶν ἔσται; ΘΕ,ΖΙ͂Ι. Οὕτω. Σ2. 
Τὸ ὅλον ἄρ᾽ οὐκ ἔστιν ἐκ μερῶν" πᾶν γὰρ ὃν εἴη, τὰ 
πάντα ὃν μέρη. ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἔοικε. ΣΜ). ἡϊέρος δ᾽ 
ἔσϑ'᾽ ὅτου ἄλλου ἐστὲν ὕπερ ἐστίν, ἢ τοῦ ὅλου; ΘΕΑ͂Ι. 
Τοὺ παντός γε. ΣΣ.Ώ. ᾿Ανδροικῶς γε, ὦ Θεαίτητε, μά- 

᾿ χη. τὸ πᾶν δὲ οὐχ, ὅταν μηδὲν ἀπῇ, αὐτὸ τοῦτο τὸ πᾶν 
Ν ἡμβιξῆνι. ΧῈῸ.} 
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ἐστι; ΘΕΑ͂Ι. Ἀνάγκη. Σ.Ώ. Ὅλον δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦ- 

το ἔσται, οὗ ἂν μηδαμῆ μηδὲν ὦ ἀποστατῇ; οὗ δ᾽ 
ἀποστατῇ, οὔτε ὅλον οὔτε πιᾶν ἅμα γενόμενον ᾿ 

“τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; κτες Ζ])οκεῖ μοι νῦν οὐδὲν 
διαφέρειν πᾶν τε καὶ ὅλον. Σ.). Οὐκοῦν ἐλέγομεν, 
ὅτι οὐ ἂν μέρη ἢ, τὸ ὅλον τε καὶ πᾶν, τὶ πάντα μὲ- 

θη ἔσται; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΏ. Πάλιν δή, ὅπερ 
ἄρτι ἐπεχείρουν, οὔκ, ἐΐπερ ἢ συλλα βὴ μὴ τὰ στοι- 

χεῖα ἐστιν, ἀνάγκη αὐτὴν μὴ ὡς μέρη ἔχειν ἑαυτῆς τιὶ 
στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸν οὖσαν αὐτοῖς, ὁμοίως ἐκείνοις γὼ: 
στὴν εἶναι; ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τοῦτο ἵνα 

μὴ γένηται, ἕτερον αὐτῶν αὐτὴν ἐϑέμεϑα; ΘΕΑ͂Ι. 
τγαί. ΣΏ. Τί δ᾽, εἴ μὴ τὰ στοιχεῖα συλλαβῆς μέρη 
ἐστίν, ἔχεις ἀλλ᾽ ἄττα εἰπεῖ», ἃ μέρη μέν ἐστι συλλα- 
βῆς, οὐ μέντοι στοιχεῖά γε ἐκείνης; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδα- 

μῶς, ὦ “Σώκρατες, μόρια ταύτης ξυγχωροΐην" γελοῖόν 

σου, τιὰὶ στοιχεῖα ἀφέντα, ἐπ᾽ ἄλλα ἰέναι. ΣΩ. 1Παν- 
τάπασι δή, ὦ Θεαίτητε, κατὰ τὸν νῦν λύ) Ὁ, μία τις 
ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ὁ ἂν εἴη. ΘΕΖ1. Ἔοικε. ΣΩ. 

Δηέμγησαι οὖν, ὦ φίλε, ὅτι, ὀλίγον ἐν τῷ πρόσϑεν ὕπε- 
δεχόμεθα, ἡγούμενοι εὖ Ὄεν ὅτι τῶν 1 Ὅν 
οὐκ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἀλ Δὲ ξύγκειται, διότι αὐτὸ 

καϑ' αὑτὸ ἕχαστον εἴη ἀξύνϑετον, καὶ οὐδὲ τὸ εἶναι 

περὶ αὐτοῦ ὁρϑ ὥς ἔχοι προςφέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ τοῦ- 

το, ὡς ἕτερα καὶ ἀλλότρια λεγόμενα, χαὶ αὕτη δὴ ἢ 
αἰτία ἄλογ ὧν τι καὶ ἄγγωστον αὐτὸ ποιοῖ; ΟΙ1Α!. 

Ἱπέμνημαι. ΣΩ. Ἦ οὖν ἄλλη τις ἢ αὕτη ἢ αἰτία 

τοῦ μογοειδές τι καὶ ἀμέριστον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν 
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γὰρ οὐχ δρῶ ἄλλην. ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὖν δὴ φαΐνε- 
ται. Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμπέττωκεν ἢ συλλα- 
βὴ εἶδος ἐκείνῳ, εἴπερ μέρη τε μ ὴ ἔχει καὶ μέα ἐστὶν 
ἰδέα; ΘΙ:41. Παντάπασι μὲν οὖν. ΣΩ. Εἰ μὲν ἄρα 
πολλὰ στοιχεῖα ἢ συλλαβὴ ἐστι, καὶ ὅλον τι, μέρη δ᾽ 
αὐτῆς ταῦτα. ὁμοίως αἵ τε συλλαβαὶ γνωσταὶ καὶ δη- 
ταὶ καὶ τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τοὶ πάντα μέρη τῷ ὅλῳ 

ταὐτὸν ἐφάνη. ΘΙΑ͂Ι. Καὶ μάλα. Σ.Ώ. δἰ δὲ γε ἕν 
τε καὶ ἀμερές, ὁμοίως μὲν συλλαβὴ, ὡσαύτως δὲ στοι- 
χεῖον, ἄἀλογόν τε καὶ ἄγγωστον. ἡ γὰρ αὐτὴ αἰτία. 

πουήσϑι αὐτὼ τοιαῦτα. ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἔγω ἄλλως εἰπεῖν. 

ΣΩ. Τοῦτο μὲν ἄρα μὴ ἀποδεχώμεϑα, ὃς ἂν λέγῃ 
συλλαβὴν μὲν γνωστὸν καὶ ὑητὸν, στοιχεῖον δὲ τού- 

λγωπίον. ΘΙ:41. Μὴ γάρ, εἴπερ τῷ λόγῳ πεισόμεϑα. 

[Ξ.Ω.. τί δ᾽ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος ἀρ οὐ μᾶλλον ἂν 
᾿ἀποδέξαιο, ἐξ ὧν αὐτὸς ξὑνοισϑα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν 

᾿᾿γφαμμὰ τῶ» μωαϑήσει; ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; Σ.Ώ.. Ὥς 
οὐδὲν ἄλλο μανϑιάνων διετέλεσας,}) ; τι στοιχεῖα ἐν» τὴ 
ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμεγος καὶ ἐν τῇ ἀκοῇ αὐτὸ 
καϑ' αὑτὸ ἕκαστον, ἵνα μὴ ἡ ϑέσις σὲ ταράττῃ λε- 
χε ὧν ἃ τε καὶ γραφομένων. ΘΠΙΑ͂Ι. ληϑέστατα 

λέγεις. .Σ.1). Ἐν δὲ Ἐν αρίστθι τελέως μεμαϑηπέναι, 

μῶν ἄλλο τι ἣν }) τὸ τῇ φϑόγγῳ ἑκάστῳ δύνασθαι 
ἑπακολουϑεῖν, ποίας χορδῆς εἴη; ὡ δὴ στοιχεῖα πῶς 

ἂν ὅμολογήσειε μουσικῆς λέγεσϑαι. ΘΙΑ͂Ι. Οὐδὲν 
ἄλλο. Σ). Ὧν μὲν ἀρ᾽ αὐτοὶ ἔμ πειροΐ ἐσμεν στοι- 
χείων καὶ συλλαβῶν, εἰ δεν εἰ τούτων τεκμαίρεσθαν 

καὶ εἰς τὰ ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναρ- 
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γεστέραν τὲ τὴν γνῶσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν 
τῆς συλλαβῆς πρὸς τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον μάϑη- 
μα᾿ καὶ ἐάν τις φῇ συλλαβὴν μὲν) γνωστόν, ὥγνω- 
στον ὃ: πεῷ ὑκέναι στοιχεῖον, ἑκόντα ἢ ἄκοντα παίζειν 
ὙΠ δ᾽ αὐτόν. ΘΕΑ͂Ι. Κομιδὴ μὲν οὖν. ΧΙΠΙ. 

).1λλὰ δὴ τούτου μὲν ἔτι κὰν ἄλλαν φανεῖεν ἅπο- 
ὅτ ὡς ἐμοὶ δοχεῖ" τὸ δὲ προκείμενον μὴ ἐπιλα- 
ϑώμεϑα δὲ αὐτιὶὶ ἰδεῖν, δ΄, τι δή ποτε καὶ λέγεται τὸ 
μετὰ δόξης ἀληϑοῦς λόγον πραυγενόμεγον τὴν τε- 

λεωτώτην ἐπιστήμην γεγονέναι. ΘΗΑ͂Ι. Οὐκοῦν χρὴ 

ὁρᾷν; 2.2. Φέρε δι, τίνα ποτὲ βούλεται τὸν λόγον 
ἡμῖν σημαίνειν; τοιῶν γιρ ἕν τί μοι δοκεῖ λέγειν. 

ΘΙΕΑ1. Τίνων δὴ; ΣΏ. Ἰὸ μὲν πρῶτον εἴη ἂν τὸ 

τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐμφαγῇ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὼ 
ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ὥςπερ εἰς κάτοπτρον ἢ 
ὕδωρ τὴν δόξαν ἐχτυπούμεγον εἰς τὴν διεὶ τοῦ στό- 
ματος ῥοὴν" ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ τοιοῦτον λόγος εἶναι; 

ΘΕΑ͂Ι. .ἘμοΊζξ. τ η τὸν οὖν αὐτὸ δρῶντα λέγειν φα- 
μὲν; 9.141. Φαμὲν. ΣΏ. Οὐκοῦν τοῦτό ἊΣ πίς ποιεὶν 

δυνατὸς θᾶττον ἢ πος τὸ ἐνδείξ "ασϑ αι, τέ δοκεῖ 

σιερὶ ἑκάστου αὐτῷ, ὃ μὴ ἐνγεὸς ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ 

οὕτως ὅσοι τι 00 δὸν δοξάζουσι, πάντες αὐτὸ φανοῦ»γ- 

ται μετ λόγου ἕχοντες, καὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρϑὴ δόξα χω-᾿ 

οἷς ἐπιστήμης γενήσεται; ΘΕΑ͂Ι. Ἄμρ. ἀπ με Ἀη 

τοἰνυνῥ δίως κατα γιγνώσκωῶμει τὸ μηδὲν εἰρηπεναιτὸν 
5 ᾿ 
ἀποφηγάμενον. ἐπισ τήμην, ὁ γὺν σχοποῦμεν. ἴσως 
γρ ὃ λέγων οὐ τὸ ὕτο ἔλεγεν ἀλλὰ τό, ἐρωτηϑέντα, ὦ 

τί ἕκαστον, δυνατὸν εἰναιτὴν ἀπόκρισιν διὰ τῶν στου- 
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χείων ἀποδοῦναι τῷ ἐρομένῳ. ΘΕΑ͂Ι. Οἷον τί Ἰλις 
ὦ Σώχρατες;" «ΣΜ}. Οἷον καὶ “Ηοίοδος περὶ ἁμάξης 

λέγει τό, ἑἕκατὸν δὲ τε δούραϑ' ἁμάξῃς" ἃ ἐγὼ μὲν 

οὐκ ἂν δυναίμην εἰπεῖν, οἶμαι δὲ οὐδὲ οὐ, ἀλλ' ἀγα- 
πῶμεν ἂν ἐρωτηϑέντες ὃ, τι ἐστὲν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν 
εἰπεῖν, τρυχοί, ἄξων, ἐπ ἢ ἄγντυγες, ζυγός. 

ΘΙ141. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Ὃ δὲ γε ἴσως οἴοιτ᾽ ἂν 
ἡμᾶς, ὥςπερ ἂν τὸ σὸν ὄνομα ἐρωτηϑέντας, καὶ ἀπο- 

κριναμένους κατὰ συλλαβήν, γελοίους εἶναι, ὀρϑῶς 

μὲν δοξάζοντας καὶ λέγοντας ἃ λέγομεν, οἰομένους δὲ 

γραμματικοὺς εἶναι, καὶ ἔχειν τε καὶ λέγειν γραμμα- 

τικῶς τὸν τοῦ Θεαιτήτου ὀνόματος λόγον" τὸ δ᾽ οὐκ 

εἶναι ἐπιστημόνως οὐδὲν λέγειν, πρὶν ὧν διιὶ τῶν 
στοιχείων μετοὶ τῆς ἀληϑοῖς δόξης ἕκαστον περαΐίνῃ 
τις" ὑπὲρ καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν που ἐῤῥηήϑη. ΘΕΑ͂Ι. 
᾿Εῤῥήϑη γάρ. ΣΏ. Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ἁμάξης 
ἡμᾶς μὲν ὀρϑὴν ἔχειν δόξαν, τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν 
ἐκείνων δυνάμενον διελϑεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, προς- 

λαϑόντα τοῦτο, λόγον τὲ προςειληφέγαι τῇ ἀληϑεῦ 

δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξαστικοῦ τεχνικόν τε καὶ ἐπιστή- 
μονα περὶ ἁμάξης οὐσίας γεγονέναι, διὰ στοιχείων τὸ 
ὅλον περάναντα. ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν εὖ δοκεῖ σοι, ὦ 

“Σώκρατες; Σ'Ώ. Εἰ σοί, ὦ ἑταῖρε, δοκεῖ, καὶ ἀπο- 

, δέχῃ, ᾿ τὴν διὰ τοῦ στοιχείου ΣΜΕΣ περὺ ἑκάστου, 
λόγον εἶναι, τὴν δὲ κατὰ συλλαβὼς ἢ καὶ κατὰ μεῖ- 
ζον ἕτι, ἀλογίαν, τοῦτό μοι λέγε, ἵν αὐτὸ ἐπισκοπῶ- 
μεν. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ πάνυ ἀποδέχομαι. ΣΏ.. Πύότε- 
ρον ἡγούμενος ἐπιστήμονα εἶναι ὅντινοῦν ὁτουοῦν», 
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[ ᾿ ἘΣ πον τ ᾿ ω 3 “« Ὁ ει ν" Ὁ 

ὅταν τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοκῇ αὐτῷ εἶναι, 
᾿ ᾽Ὰ «! Ὁ τ , 

τοτὲ δὲ ἑτέρου, ἢ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ μὲν ἕτε- 
τ " -ω: 72 τ 2 

οον, τοτὲ δὲ ἕτερον δοξάζῃ; ΘΒΑ͂Ι. Μὰ 47 οὐκ 
ἔγωγε. ΣΏ. Εἴτα ἀμνημονεὶς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων 

ἘΡ ΟΟ τ ΗΝ ΕΣ ΤΟ ΝΘ ΝΣ τ ΟΡ τὴ δ᾽ Γ Ἂς ν 3] -Ὁ 

μαϑήσει κατ΄ ἀρχὰς σαυτὸν τὲ καὶ τοὺς ἄλλους δρῶν- 
“3 “νυ ΕἼ οἷὺ 9 ὦ »-ΟὉ5Θ 

τὰς αὐτά; ΘΕΑ͂Ι. ᾿ρα λέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς 
ν ι ᾿ ᾽ ᾿ ͵ Ε 

τοτὲ μὲν ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα, 
τ Νν] ν Ὶ 

καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν εἰς τὴν προςήκουσαν, τοτὲ δὲ 
32 2) Π ο- 

εἰς ἄλλὴν τιϑέντας συλλαβὴν; Σ,). Ταῦτα λέγω. 
2 3 - 3 

ΘΕ.1. μὰ “1 οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ, οὐδὲ γέ πω 
᾿ Τ᾽ ΠΕ τ Ὶ τ »ὰ π’) 7 ηγουμαν ἐπίιστασϑαν τοὺς οὕτω ἔχοντας. .5.2. Τὺ 
3 [] ΠΗ - -Ὡ 

οὖν; τὰν ἂν τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίτητον γράφων 
᾿ . 5. 5 τ 

ΓῸΝ ἈΥΤΝΥ 2» ᾿ ει ὐδον , ΑΚ ' Ἶ τις ὃ καὶ ε, οἴηταἑ τὲ δεῖν γράφειν, καὶ γράψῃ, καὶ 
3 ΟῚ τΡτ ΩΣ ἢ ΡΝ ἢ , Χ ΠΕ οδὰ , αὖ Θεόδωρον ἐπιχειρῶν γράφειν, τ καὶ ε οἴηταί τὸ 
Ὁ ΤᾺ Ἶ “ΠᾺ Ε π δῦ ἢ ᾿ εἢ ἍΝ ΄ 

δεν γράφειν, καὶ γράψῃ, ἀρ ἐπίστασθαι φήσομεν 
3 ν Γ - ς 2 

αὐτὸν τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνομάτων συλλὰ- 
ν 9 . ͵ ε! 

θήν; ΘΕΑ͂Ι. .11λλ ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως 
ΕΥ̓ ΤΣ γφΦ Υ “0 ΞΕ Ἷ τ ἈΝ Ἂ 
ἔχοντα μήπω εἰδέναι. Σ,. Κωλύει οὖν τι καὶ περὺ 

ι Γ ο “2 " ’ «“ 

τὴν δευτέραν συλλαβὴν καὶ τρέτην καὶ τετάρτην ου- 
; 2 - ἢ - ΔῸΣ 

εἰς ἔχειν τὸν αὐτόν; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδὲν γε. ΣΙ, “0 εὸ 
τ ἢ ᾿ Δ ρος ; δ ΤΕ ὃ ΩΣ ᾿ λέ τυ, 

οὖν τύὐτε τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων γράψει Θεαί- 
᾿ 7) »οὉ .-- τ; ς.--ὑ δι Υ 

τητον μετὰ ορϑῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς γράφη; ΘΕΑ͂Ι. 
- ΓΝ ΒΝ 2 -“ο ; ΝῚ 27 νὕ 

“ἴῆλον δὴ. 1). Οὐκοῦν ἔτι ἀνεπιστήμων ὧν, ὀρϑὰ 
ι .« ἢ“, «; Ἢ ν 

δὲ δοξάζων, ὡς φαμεν; ΘΕΑ͂Ι. να, ΣΙ. “όγον 
’ ᾿ 2 --Ὁ . ᾿ ω 

γὲ ἔχων μετὸ ὀρϑῆὴς δόξης: τὴν γὰρ τοῦ στοιχείου 
ςξ τ », 27 ἣ ἃ [4] ἥ ἴα ," , ἴς Η Υ 

ὁδὸν ἔχων ἔγραψεν, ἣν δὴ λόγον ὡμολογήσαμεν. 
Ὑ -Ὁ - 32 στι 3 Ἄς - 

ΘΕΑ͂Ι. 4ληϑῆ. ΣΙ. στιν ἀρὰ, ὦ ἑταῖρε, μετὰ 
5 2 οι 2 --ν Ὁ 

λόγου ὀρϑὴ δόξα, ἣν οὕπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. 
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ΘΕΑΤ. Κινδυνεύει. ΣΩ. Χ].1Π. Ὄναρ δή, ὡς ἔοικεν, 
ἐπλουτήσαμεν, οἰηϑέντες ἔχειν τὸν ἀληϑέστατον ἐπι- 
στήμης λόγον. Ἢ μήπω κατηγορῶμεν ἴσως γὰρ οὐ 
τοῦτό τις αὐτὸν δριεῖται, ἀλλὰ τὸ λοιπὸν εἶδος τῶν 
τριῶν, ὧν ἕν γέ τι ἔφαμεν λόγον ϑήσεσϑαι τὸν ἔπι- 
στήμην ὁριζόμενον δόξαν εἰναν ὀρϑὴν μετὼ λόγου. 
ΘΕΑ͂Ι. ρϑῶς ὑπέμνησας" ἔτι γὰρ ἕν λοιπόν" τὸ 

μὲν γὰρ ἣν διανοίας ἐν φωνῇ ὥςπερ εἴδωλον" τὸ δ᾽ 

ἄρτι λεχϑὲν διὰ στοιχείου ὅδὸς ἐπὶ τὸ ὅλον. Τὸ δὲ 

δ᾽ τρίτον τί λέγεις; ΣΙ. Ὅπε ἐρ ἂν οἵ πολλοὶ εἴ- 

ποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον εἰπεῖν, ᾧ τῶν ἁπάντων δια- 
φέρει τὸ ἐρωτηϑέν. ΘΕΑ͂Ι. Οἷον τένα τίνος ἔχεις μου 

λόγον εἰπεῖν; Σ΄ Ώ. Οἷον, εἰ βούλει, ἡλίου πέρι ἵκα- 
γὸν οἶμαί σοι εἶναι ἀποδέξασθαι, ὅτι τὸ λαμπρότα- 
τόν ἐστι τῶν κατ᾽ οὐρανὸν ἰόντων περὶ γῆν. ΘΙ ΑΙ. 
Πάνυ μὲν οὖν. ΣΙ. “άβε δὴ οὗ χάριν δἰρηται" ἔστι 
δὲ ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ὡς ὄρα τὴν διαφορὰν ἑκά- 
στου ἂν λαμβιύνης, ἣ τῶν ἄλλων διαφέρει, λύγ0., ὡς 
φασί τινες, λήψῃ" ἕως δ᾽ ἂν κοινοῦ τινος ἐφύπτῃ, 

ἐκείνων πέρι σον ἔσται ὃ λόγος, ὧν ἂν ἡ κοινότης 7)». 
ΘΕΑ͂Ι. ἡπαμϑώνον: καί μοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν λόγον 
τὸ τοιοῦτον καλεῖν. Σ.Ω. Ὃς δ᾽ ἂν μετ ἀρϑῆς δόξης 
περὶ ὁτουοῦν τῶν ὄντων τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων 
προφλάδῃ , αὐτοῦ ἐπιστήμων γεγονὼς ἔσται, οὗ πρό- 
τερον ἢν δοξαστής. ΘΕΑ͂Ι. Ψαμὲν γε μὴν οὕτω...Σ.Ω. 
Ἰγὺν δῆτα, ὦ Θεαίτητε, παντάπασί γε ἔγωγε ἐπειδὴ 
ἐγγὺς ὥςπερ σχιαγραφὴματος γέγονα τοῦ λεγομένου, 

ξυνέίημι. οὐδὲ σιινούν" ἕως δὲ ἀφιεστήνη πιὀῤδινθεν, 
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ἐφαίνετό τί μοι λέγεσθαι. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς τὶ τοῦτο; 
ΣΏ, Φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι" ὀρϑὴν ἔγωγε ἔχων 
δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προςλάβω τὸν σὸν λόγον, 

γιγνώσκω δὴ σε" εἰ, δὲ μὴ, δοξάζω μόνον. ΘΕΑ͂Ι. 
ναί, Σ.), “όγος δέ γε ἣν ἡ τῆς σῆς διαφορότητος 
ἑρμηνεία. ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω. ΣΏ. Ἡνικ᾿ οὖν ἐδόξαζον 
μύΡοΣ, ἄλλο τι, ᾧ τῶν ἄλλων διαφέρεις, τούτων οὔὐδε- 

γὸς ἡπτόμην τῇ διανοίᾳ; ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἕοικε. ΣΏ. 

Τῶν κοινῶν τι ἄρα διενουνμννν ὧν οὐδὲν σὺ μᾶλλον 
ἢ τις ἄλλος ἔχει. ΘΕΑ͂Ι. ᾿ἀνάγκη:. ΣΩ. Φέρε δὴ 
πρὸς “ιός, πῶς ποτε ἐν τῷ τοιούτῳ σὲ μᾶλλον ἐδό- 

ξαξον 1 ἢ ἄλλον ὁντινοῦν; ϑὲς γάρ μὲ διανοούμενον 
ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν ἢ τὸ ἄνϑρωπος, καὶ 
ἔχῃ ὄῖνα καὶ ὀφϑαλμοὺς καὶ στόμα καὶ οὕτω δὴ ἕγ 
ἕκαστον τῶν μελῶν. Αὕτη οὖν Ἶ διάνοια ἔσϑ'᾽ ὕ, τι 
μᾶλλον ποιήσει μὲ Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον Αἰ μυϑεῖς 
σϑαι, ἢ, τὸ λεγόμενον, Πυσῶν τὸν ἔσχατον; ΘΕΑ͂Ι. 
Τί γάρ; 1.2. 4λλ᾽ ἐὰν δὴ μὴ μόνον τὸν ἔχοντα ὃῖ- 
γα καὶ ὀφθαλμοὺς διανοηϑῶ, ἀλλὰ καὶ τὸν σιμόν τε 
καὶ ἐξόφϑαλμον, μὴ τι σὲ αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ΤΟῊΝ 
τὸν ἢ ὅσοι τοιοῦτοι; ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. ΣΩ. Αλλ ὁ 
πρότερόν, γε, οἶμαι, Θεαίτητος ἐ ἐν ἐμοὶ δοξασθήσεται, 

πρὶν ἂν ἡ σιμότης αὕτη, τῶν ἄλλων σιμοτήτων ὧν 

ἐγὼ ἑώρακα, διάφορόν τι μνημεῖον παρ᾽ Ἢν ἐνσημη- 
»αμένη καταθῆτοι, καὶ τἄλλα οὕτως, ἐξ ὧν εἰ σὺ" ἣ 

ἐμέ, καὶ ἐὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει καὶ ποιὴ- 
σει ὀρϑὼ δοξάζειν περὺὴ σοῦ. ΘΕΑ͂Ι. ᾿ληϑέστατα. 
ΖΞ... Περὶ τὴν διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὁρ δὴ δόξα ἂν 
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εἴη ἑκάστου πέρι. ΘΕΑ͂Ι. Φαίνεταί 7ε:. ΣΏΩ. Τὸ οὖν 
προρλαβεῖν λόγον τῇ ὀρϑῇ δόξῃ, τί ἂν ἔτι εἴη; εἰ βὲν 
γὰρ προςδοξάσαι λέγει, ἢ ἢ ΓΑΦΕΘΝ τὶ τῶν ἄλλων, πά- 
γυ γελοία γίγνεται ἢ ἐπίταξις. ΘΕ.Ι, πῶσ» Σ 

Ὧν ὀρϑὴν δόξαν ἕ ἔχομεν, ἢ τῶν ἄλλων διαφέρει, τού- 

τῶν προςλαβεῖν ἡμᾶς κελεύει ὀρϑὴν δόξαν, ἣ τῶν 
2) ͵ « τὰ ΚῈ ᾿ ᾿ Δ. δ ’ 

ἄλλων διαφέρειν" καὶ οὕτως ἡ μὲν σκυτάλης, ἢ ὑπέ- 

ρου, ἢ ὕτου δὴ λέγεται περιτροπὴ πρὸς ταύτην τὴν 
ἐπέταξιν οὐδὲν ἂν λέγοι" τυφλοῦ δὲ παρακέλευσις ἂν 

καλοῖτο δικαιότερον. Τὺ γὰρ, ἃ ἔχομεν, ταῦτα προς- 
λαβεῖν κελεύειν, ἵνα μάϑωμεν ἃ δοξάζομεν, πάνυ γεν- 

γναχίως ἔοικεν εἰλόπὺμς ἔγῳ, ΘΙΕΑ͂Ι. Εἰπὲ δὴ, τί νῦν δὴ 

ὡς ἐρῶν ἐπύϑου; Σ.Ώ. Εἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προς- 
λαβεῖν, γνῶναι κελεύει, ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφο- 
ρότητα, ἡδὺ χρῆμ᾽ ἂν εἴη τοῦ καλλίστου τῶν περὶ 
ἐπιστήμην λόγου ̓ τὸ γὰρ γεῶγναι ἐπιστήμην που λα- 
βεῖν ἐστιν" ἢ) γάρ; ΘΕΑ͂Ι. ναί. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐρω- 

τηϑείς, ὡς ἔοικε, τέ ἐστιν ἐπιστήμη, ἀποκχρινεῖται, ὅτι 

δόξα ὀρϑὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορύότητος; λόγου γὰρ 
“ὦ τὴν τοῦτ ἂν τὴ καὶ ἐκεῖνον. Θ.14]. “οι- 

κξ. (ΣὩ.. Καὶ παντάπασί ὕμ εὔηϑες, ζ 0 ὑντων ἡμῶν 

ἐτιστημη ην, δύξαν φόναν ὀρϑὴν εἶναι μετ ἐπιστήμης, 

δὲτε διαφορύτητος, εἶτε ὁτουοῦν. Οὔτε ἄρα αἴσϑησις, 

ὦ Θεαίτητε, οὔτε δόξα ἀληϑής, οὔτε μετ᾽ ἀληθοῦς 
δόξης λόγος προςγιγνόμενος, ἐπιστὴμη ἂν εἴη). ΘΕΑῚ, 
Οὐκ ἔοικε, ΣΉ. Ἢ οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠὡδίνοκεν, 
ὦ φίλε, περὶ ἐπιστήμης, ἡπάντα ἐκτετύκαμιεν", ΌΘΙΕΙ͂Ι. 
Ἰκαὶ ναὶ μὰ Ζ΄α ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἐν ἐμιχυτοὶ, 
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διὰ σὲ εἴρηκα, ΣΏ. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν πάντα ἢ 
μαιευτικὴ ἡμῖν τέχνη ἀνεμιαῖΐῖα φησὶ γεγενῆσθαι, οὐ» 
ἀξία τροφῆς. ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν, ΧΙΗΥ. 
ΣΩ. Ἐὰν τοίνυν ἄλλων μετιὶὶ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρὴς 

γίγνεσϑαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τε γίγνῃ, βελτιόνων ἔσῃ 
πλήρης, διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν" ἐν τε κενὸς ἧς, ἦτ- 
τον τὴ βαρὺς τοῖς ξυνοῦσι καὶ ἡμερώτερος, σωφρός- 
γως οὐκ οἰόμενος εἰδέναι ὁ ἃ μὴ οἶσϑα. ἸΤοσοῦτον γὰρ 
μόνον. ἥ ἐμὴ τέχνη δύναται, πλέον δὲ οὐδέν, οὐδὲ τι 
οἶδα ὧν οἱ ἀλλοι, ὅσοι μεγάλοι καὶ ϑαυμάσιοι ἄνδρες 

εἰσί τε καὶ γεγόνασι. Τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγὼ τε 
καὶ ἢ μήτηρ ἐκ ϑεοῦ ἐλάχομεν" Ἶ μὲν τῶν γυναι- 
κῶν, ἐγὼ δὲ τῶν νέων τε καὶ γενναίων, καὶ ὅσοι κα- 
λοί. Νῦν μὲν οὖν ἀπαντητεον μοι εἰς τὴν τοῦ βασι- 

λέως στοὺν ἐπὶ τὴν τοῦ Πελέτου γραφὴν, ἣν» μὲ γέ- 
γφαπται" ἕωϑεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεῦρο πάλιν ἀπαν- 
τῶμενγ. 
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1, ὃ, ἘΤΡΟΧΩΣ γραφὴ») 4ίκη, ἢ ὑπὲρ ἐδεωτεκῶν ἐδικημόάτων χρίσες" Γραφή, η) ὑπὲρ δη μοσέων. 
᾿Αγνὼς] Ἵ οὔτ᾽ ἐστὲν, ἄγνωστως. 
0,15. “Πιτϑεὺς] Πιτϑὲς δῆμος Αἰγηΐδος ᾿49ήη- 

γνῃσεν, ἐὲ οὗ οὗτος. 
10, τό. “τεχνῶς) παντελῶς, πλῶς, ἢ καϑαπαξ, ἐσχυρῶς, 1) τελέως. οἱ δὲ, ἐν ἰσῳ, τῷ ὄντε, καὶ ἀλη--: δ είς. οἱ δὲ δηλοῦν τὸ παράπαν, καὶ καϑόλου, κατ᾽ ἀλήϑειαν. “Ἄλλως. ᾿Ατεχνῶς, πα ντελῶς, ἢ ἀντὶ τοῦ λέαν, περεσπωριένως" βαρυτόνως δὲ τὸ ἀπεέρως. 
17,10. ᾿Αφ᾽ ἑστίας] ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσϑαε λέγε--: ται) ἐπὲ τῶν ἐν δυνάμει γενομένων, καὲ πρώτους ἐ:-- δικούντων τοὺς οἰκείους ἐπεὶ ἔϑος ἣν τῇ ᾿Εστίᾳ πρώτῃ τῶν ἄλλων ϑεῶν ϑύειν. φέρεταε δέτες καὲ ἑρὲ αὐτῆς μὖὔϑος τοιοῦτος" μετὰ γὲρ τὸ καταλυ--: Ὥ 

)ῆναε τὴν τῶν Τιτάγων ἀρχὴν φασὶ τὸν “Πα τὴν 
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βασιλείαν παραλαβόντα ἐπιτρέψαι τὴ Ἑστίᾳ λα- 
βεῖν ὅ, τε ἂν βούλοιτο" τὴν δὲ τὴν παρϑενίαν αἰτή-- 
σασϑάι, αὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν εἰν ϑρώπ, ων». 
"ἄλλως. Ὄφ᾽ ἑστίας. παροιμία δέ ἐστεν, μετηνε- 
κται δὲ ἀπὸ τῶν περὶ τὰ ἑερὰ δρωμένων. ἔϑος γὰρ 
ἦν τῇ ̓ “Βοτίᾳ τὰς ἀπαρχὰς ποιεῖσϑαε. 1) ἀφ᾽ ἑστίας, 
ἤτοι ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων. ἑστία γὰρ ἡ οἰκία. 

10», τὸ. πον ἔσως, σχεδόν. 
10,30. Πελάτης) ὃ ὠντεστρωφῶν, καὶ ὑπηρετῶν, 

καὶ προσπελάξζων, απὸ τοῦ πέλας, ἤτοι ἐγγύς, ἔκα- 
λεῖτο ὃ δὲ, ἔνδειαν προςεών" μίσϑεος δέ, ὁ ὑπηρε-- 
τῶν. "Ἄλλως, Πελάταε εἰσὶν οὲ παρὼ τοῖς πλησίον 
ἐργαζόμενοι, καὶ ϑῆτες. οὗ αὐτοὶ δὲ καὶ ἔχτήμο-- 
θοε, ἐπεὶ [ἐπὶ] τῷ ἕκτῳ μέρεε τῶν καρπῶν εἰργάζον-: 
το τὴν γῆ». 

50. ά- ᾿Εξηγητοῦ) τοῦ τοὺς νόμους ἐξηγουμένου, 
“20, 5..4Ὁ ̓ τοσχ εὐ εοίξ χοντα)] ἐκτοῦ αὐτομάτου, καὲ 

προχείρου, καὶ ἑτοίμου χεγούετα, , χωρὶς αἰτίας. 
Ὧν Ὁ. «“ἰάχε δίκην) λήρῳ γὰρ εἰςῆγον τὰς δί..- 

πὰς δὲ; δὲ ταξίαν. 

5.) “8» ᾿Πγὴ σὺ εἰνα]᾽ ́ 1δε, πῶς ὃ Πλάτων οὐ 
δέχεταε περὶ ὶ ϑεοῦ λέγεσϑαι τὸ παριὶ τῶν ποιητῶν 
μυϑευόμενα, οἷον ἔχϑρας, πολέμους, συνουσίας, 
καὶ τὸ τοιαῦτα. ὁ ὅλος γὰρ σκοπὸς τῆς καϑεξῆς 
δεχλέξεως εἰς τοῦτο σπουδάζει. 

αὐ, 8. ᾿Βπὲ σχολῆς] ἐπὲ τῆς παρὸ τοῖς πολλοῖξ 
λεγομένης Ἑυκαερίας. 

“ὁ, 20. Θεῖα, ὅσεώ ἐστιν} Γράφεται καὶ, ὅσεα, 
“Ρ ὅσια ἐστιν. 

4, 25, Θ᾽ ξοξ ξαντα]) Γράφεταε καὶ, στέ ἕρξαντα. 
52, 29. ὙἽνὰ δέος] “ἵνα περ δέος, ἐνϑα καὶ αἐ- 

δώς, ἐπὶ τῶν κατὰ φόβον ἐπεεικῶν. εἰρηταε δὲ ἐπ᾿ 
Στασίνου Κυπρίων" 

Ζῆνα δὲ τὸν ῥέξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύε 
᾿ τευσὲν, 
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Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἕνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ 
«αἰδως. 

55, “4. -Σκαληνος] ὃ σκολεὸς καὶ πολυγώνεος. 
τοῦ γὰρ τριγώνου ἐστινεἴδη τρία, ἰσόπλευρον «(ἶσος 
σκελές, σκαληνὸν. 

27, 6. Οὐ γαμαϊποτεποιεῖται.) Παροιμία " Ὅν 
μὴ) χαμαί πέσῃ, ἐπὶ τῶν διακενῆς οὐδὲν λεγόντων», 
ἀλλ᾽ ἐπετυγχανόντων. 

ὅ8, 2. Τιμῆ τε καὶ δῶρα] Τράφεταε καί, ἰρογας 
ὅ8, τι. Τὸν “]αἰδαλον] Τράφεταε καί, τὸν δε-- 

᾿δάσκαλον. 
28, 27. Εἰπερ τις ἄλλος] ὡς οἰ δεὶς ἄλλος. 
ὅ9, ὅ. Θητὸς͵ Θὴης͵ ϑητὸς, ὃ μεσϑοῦ δουλεύων. 
“ιωκύϑεεν]ήγουν Οιώκξεεμο, 

ἜἘΠΙΣ ΤΗ͂Ν ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΤΊΑΣΞΝ. 

ἐν 6." Βρήμην) ᾿Ερήμη δίκη ἔστιν, ὅταν μι) 
ἀπαντήσας ὃ διωκόμενος ἐπὶ τὴν κρίσιν κατα- 
διαιτη ϑῆ. 

45, 17. ᾿Αντωμοσίαν] " ἀντωμοσία ἐπὶ δέκη λἔ- 
γεται, δεὸ τὸ ὁμνύναε ἑκατέρους, τὸν μὲν ἐγκα- 
λοῦντα, ὅτι ηδίκηταε, τὸν δὲ ἐγκαλούμενον, μὴ 
ηδικηκέναι. οὗ δὲ, ᾿Αντωμοσίαν, τὴν ἐπὶ πρά-- 
γμασιν ἀμαρτύροις, καὶ ἀνέγγραφον.,, εἰς ὅρκον 
περεϊισταμένην δίκην, ἐφ᾽ οἷς οἱ κριταὲ δικαάζου-- 
σεν" ἔνιοι, ὅταν ἐπὶ δημοσίῳ ἀγῶνε σκηπτομένον 
τινὸς κάμνειν, ὃ ἐντίδεκος ἀντομνύηταε, φάσκων, 
προςποιεῖσθαε αὐτόν, καὶ περὲ τούτου δεαλαμ- 
βάνωσεν οἱ δικασταί. οἱ δέ, ὅτε ὁ τοῦ κατηγο- 
ρουμένου ὅρχος ᾿ντωμοσία, ἐπὲ τῷ τὐἀληϑῆὴ 
ἀπολογήσασίϑδαε, ὥςπερ τοῦ ««ατηγοροῦντος τιρύ-- 
τερον Ζιωμοσία, ἐπὲ τῷ τὐληϑὴ κατηγορήσεεν. 

44, 18. “Προϊκα] κατὸ δωρεάν, ἄνευ μεσϑοῦ. 
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45, 7. Ἦ δ᾽ ὃς ---ἦν δ᾽ ἐγὼ] ἔφη οὗτος, ἔφην 
δ᾽ ἐγώ. 

47, ι8:"Πια] ἀντὲ τοῦ, ἐπορευόμην. 
4τ, χ7. Νὴ τὸν κύνα] ᾿ῬΡαδωμάνϑυος ὅρκος 

οὗτος, ὁ κατὰ κυνὸς ἢ χηνὸς ἢ πλατάνου ἢ κριοῦ, 
ἢ τενος ἄλλου τοιούτου. 

Οἷς ἦν μέγεστος ὅρκος ἅπαντε λόγῳ κύων, 
"ξπειτα χήν" ϑεοὺς δ᾽ ἐσίγων. 
Κρατῖνος Χείρωσε. κατὼ τούτων δὲ νόμος 

ὀμνύναι, ἵνα μὴ κατὰ ϑεῶν οἱ ὅρκοε γίγνωνται. 
τοιοῦτοι δὲ οἱ Σωπράτους ὅρκοι. 

47, “8. ᾽Π' μὴν] ὄντως δή. 
48, το. Ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ] ἐπ᾽ αὐτόπτῳ, ἐπ᾽ ὄψεε. 
48, 25. “ΑΔ. οὐκ ἤκουσαν) Τράφεται, ἃ οὐκ 

ἥσαν'" 
49, 6. Χαριεντίζεται] εὐτραπελεύεταε, σκώπτει. 
δῦ. 106. Ἶ, τὰν] ὦ οὗτὸξ, ὦ ἕξαῖρὲε, ὦ τάλαν, 

ὦ μέλε. ταῦτα παρὸ τοῖς νεωτέροις ὑπὸ τῶν γυ-- 
ναικῶν λέγεται μόνων" παρὼ δὲ τοῖς παλαιοῖς καὲ 
ὑπ᾿ ἀνδρῶν. πολλάκις δὲ καὶ ἐπὲ πλήϑους φασὲ 
τὸ ὦ, τών, ὡς παρὰ Κτησιφρῶντει. οἱ δὲ 'Αττει- 
κοὶ τὴν πρώτην συλλαβὴν περεσπῶσε, τὴν δὲ δευ-- 
τέραν βραχυτονοῦσι. καὶ βέλτεον. ἀδύνατον γάρ, 
μίαν λέξεν εὐρεϑῆναι δύο ἔχουσαν περισπωμένας. 
Ζιδυμος δὲ τὸ πλῆρες εἰναι φησίν, ὦ ταν ἀγνοῶν, 

ὡς ἀπὸ τοῦ ἔτης ἡ κλητεική ἔστιν, ἔτα, καὶ Ζ,ω-- 

ρικῶς ἐταν- ἐν εἾς 
δῦ, 95. Εν τῇ ἀντιγραφῇ] ᾿Αντιγραφή ἔστεν, 

ὅταν ὃ φεύγων καὶ αὐτὸς γράφηταε τὸν δεῶώκον-- 

τα. ὡς ἐπὶ τῶν λαγχανόντων τὴν μὴ οὔσαν δέκην, 

καὶ τῶν παραγραφομένων. καὶ οὗτοι γὰρ τρόπον 
χενοὸ κατηγοροῦσε. οἴ. 8514,] 

65, 7. Πολλοῦ δέω] πόῤῥω λίαν εἰμέ, 
77, ιό. Κατέδαρϑεν) κατεκοιμτ ϑη. 
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70, 7. ᾿Επιεικῶς) ἑκανῶς, ἐπίπαν, φελεκῶς πα-- 
ρὰ Πλάτωνε. 

81, 1ο. ᾽“λλὰ δοκεῖ] Γράφεταε καί, ἀλλὰ δοκεῖν. 
, 82. 5. Χωρὶς μὲν] Γρέάφεταε καί, ἀλλὰ χωρὶς 

μέν. 
85, ,5. Πὸὶ γὰρ ὥφελον] ἀντὶ τοῦ, εἴϑε. 
89, 2. Χρήματα πράττοντες} εἰντὶ τοῦ, τε- 

λοῦντεὲς. 
σά, 16. Τεννήταες) Τεννῆται; οὗ τοῦ [αὐτοῦ; 

γένους μετέχοντες, καὶ εἰπ᾽ ἀρχῆς ἔχοντες κοενε 
ἑερα. οἱ δὲ, ὁμογάλακτας, φράτορας, συγγενεῖς, 
τοὺς Τεννῆτας. [ἴῖγπι, ΝΙ. εὐ Πάτροον.] 

ἘΣΤΟΝ ΦΧΊ7ΊΖ.Ὲ ΝΑ: 

101, 5. Θνωρίαν ἀπάξει») ἀντὶ τοῦ, ϑυσίαν 
οἰπενεγκεῖν, Θεωροὲ δὲ εἰσεν, οἕ περιπύμενοι ϑ0-- 
σαι, καὶ ϑεραπεῦσαε τὸν ϑεόν: ὅθεν καὶ αἱ ὁδοὶ 
δε ὧν ἐπορεύοντο, Θεωρίδες κέλευθοι ἐκαλοῦντο, 
καὲ τοὶ διδόμενα, Θεωρεκώ, καὲ, γ) γαῦς ἢ εἰς δ: 
λον περιπομένη, Θεωρίς, καὶ ὁ ἑερεύς, Θεωρφός. 

106, 12. ᾿Α΄τοπονυ) τὸ ϑαυμαστόν, ὡς καὶ ἐν 
Θεκιετήτῳ φησίν [Ῥ. 11. ν. 4. ἘΛ. ἜΝ Ἵ: οὐδέν 
γ᾽ ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστότερον ἣν. ἐσα- 
φηνίσϑη γὰρ δεὰ τῆς ἀντεϑέσεως. τάττεται δὲ 
καὶ ἐπὶ τοῦ εἰνυπόπτου. Εὔπολις Μαρικξ" 

Καὶ πόλλ᾽ ἐγαϑ᾽ ἐν τοῖσι κουρείθες ἐγὼ 
᾿Δτόπως καϑίζων, κουδὲ ,)7ιγνώσκειν δοκῶν. 

καὶ τὸ ᾿ ἥκηξον καὲ ἀνυπονόητον. οἱ δὲ ἄλογον. 
τού, 10- Καϑῆκχε τὰ σκέλη) “Συντονώτερον ἀνέ- 

λαβὲ σχῆμα καὶ σεμνότερον, ὡς περὲ προβλήμα- 
τος σεμνοτέρου μέλλων δεκλέγεσϑαε. 

τοῦ, 22. τὸ μὴ --- βείζεσϑιε. κατὰ τὸν Κέ- 

Ῥιυλὺς ΤΟΙ͂Σ Βεῆοξι Υ 



668, 5ΟΉΟΙΤΙΑ 

βητα ἣ τάξις τῶν προβλημάτων. τὸ πρῶτον πρύ-- 

βλημα, τὸ μὴ ἐξάγειν ἑαυτόν" οὔ ἐπιχείρημα 

μυϑικὸν ἐξ ᾿᾽Ορφέως ληφϑέν. 516}.} 

τοῦ, 25. Φιλολάφ)] Οὗτος ὃ Φιλόλαος Πὃ6- 

γόρειος ἢν, ἐξ Ἰταλίας πεφευγὼς διὰ τὸν ἐμπρη-- 

σμὸν τὸν τότε ὑπὸ Γυλωνος γεγονότα, δεὰ τὸ ἀνε- 

πιτήδειον αὐτοῦ πρὸς φελοσοφίαν, καὶ ἐπελαϑέν- 

τα [ἐκ] τοῦ ὅὁμακοῖου. “Ος: καὶ δὲ αἰνιγμάτων ἐδί-- 

δασκε, καϑάπερ. ἣν ἐϑὸος αὐτοῖς. ἦλθεν οὖν καὲ 

εἰς Θήβας, τεϑνεῶτε τῷ διδασκάλῳ Μίσεδε χοὰς 

ποιήσασϑαε, ἐκεῖσε τεϑαμμένῳ.- “Ἵππαρχος δὲ 

καὶ Φιλόλαος: μόνοι τῆς εἰρημένης συμροράς τῶν 

Πυϑαγορείων περιεσώϑησαν. πρὸς τὸν «Δυσεν 

δὲ τοῦτον Πλάτων ποιεῖται τὸν διάλογον. [ἔϑος 

ἣν τοῖς Πυϑαγορείοις δε αἰνεγμοότων λέγειν" 

τούτων γὰρ καὶ ἡ σεωπή,, ἐνδεικνυμένων δεὺ τῆς 

σιωπῆς τὸ ἀπόῤῥητον τοῦ ϑεοῦ, ὃν μειμεῖσθαε 

δεῖ τὸν φιλόσοφον. ἣν δὲ ὁ Φιλόλαος, εἰπών, ὅτε 

οὐ δεῖ ἐξέγειν ἑαυτόν, δε αὐνεγμάτων' ἔλεγε γὰρ 

ἀπιόντε εἰς ἑερόν- οὐ δεῖ ἐπεστρέφεσύϑθαε, καὲ ἕν 

ὁδῷ μὴ σχίζειν ξύλα " ἐδήλου δὲ τοῦτο, τουτέστι, 

μιἢ σχίζε καὶ τέμνε τὸν βίον " δδὸς γὰρ ὁ βίος" 

τὸ δὲ μελετῶν ϑανάτον, δεὰ τὸ ἐπεόντα εἰς ἕξω 

οὺν μη) ἐπιστρέφεσθαε" ἑερὸν γὰρ ὃ ἐκεῖσε βίος. 

ΟἸγ ΩΡ. ἃρΡ. ΜΏΠ1εν. Νοῖ: οὐ 4. Οἷχ. ΒΕ ὙΠ. Ρ. 4“ 

δὶ φνΐατνα εἰ  γείθι. δά ΡΠαοάᾶ. Ρ. ι50.]} 

1ο6, αϑ Ἴσως καὶ μαάλεστα) 10 μὲν ᾿Ισως, δεοὶ 

τὸ μυϑικὸν. ἐπιχείρημα" τὸ θὲ Μάλιστα, δεὰ τὸ 

φιλόσοφον. 
107, 4. Μέχρις ἡλίον δυσμῶν} “Ὥς ζήσεσϑαε 

μέλλων μέχρις ἡλίου δυσμῶν. ἐν γὰρ ἡμέρᾳ φο- 

νεύειν ἀπείρητο" καϑὰ τοῖς Πυϑαγουείοις τὸ ἐν 

μεσημβρίᾳ καϑεύδειν, δεὰ τὸ τὸν ἥλεον τότε μᾶλ- 

λον ἐνεργεῖν. ᾿ 
107) 14. Καὶ τἀλλα] Οἷον πλοῦτος, δόξα, ξία 
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ῷος. ἐπαμφοτερίζει γὰρ καὶ τἄλλα πάντα. ϑα- 
νατος δὲ μόνως ἀγαϑόν ἐστε. 

[βέλτεον τεϑν. Κατὰ Σωκράτην ἢ τάξες τῶν: 
προβλημάτων. πρῶτον γὰρ δὴ ἐϑέλεεν κατὰ προαΐ- 
ρέσεν, εἶτα μὴ ἐξάγεεν ἑαυτοὺς κατὰ φιυΐσεν. 8160. 

107. 18. ᾿Επιγελόέσας, ίττω. Ζεὺς) ᾿ἔγέλασε, 
διότε ἐκάλεσε τὸν φονεύοντα ἑαυτὸν εὐεργέτην. 
τὸ δὲ ἽἽττω ἐπιχωριάζοντός ἔστεν ἀντὲ ἰστω, τῇ 
οιωτίᾳ δεαλέκτῳ" ὃ δείκνυταε, ὅτε φύσει τὸν 
“Σωκράτην ϑαυμάᾶζεε. [4 4. ΟἸγμρὶοά. ἃρ. Εουϑίο 
Ρ. 205] 

107, 3206. ᾽ν ἀποῤῥήτοις] ᾿Εντεῦϑεν τὸ πρῶ- 
το» πρόβλημα, τὸ μη δεῖν ἐξάγειν ἑαυτὸν, οὗ ἐπε- 
χείρημα μυϑδϑεκὸν ἐξ ᾽ορφέως ληφϑέν. ἔπειτα 
δεύτερον δεαλεκτεκὸν καὶ φιλόσοφον. 

[1ο8, 9. δ᾽ μέντοι --α ἔλεγες. ᾿Εντεῦϑεν τὸ 
δεύτερον πρόβλημα. τὸ τοὺς φελοσόφους ἐϑέλεεν 
ἀποθνήσκειν. 5168. 

ἰτοϑ, 58. τὴν πραγματεεώδη ἀπορίειν πραγ μέθι- 
τείψν ἐκάλεσεν ὁ Πλάτων" ἀνωτέρω δέ, ἡνίκες ὦ 
Ξειμμέας ἠρώτα, ἀπορίαν μόνον ἐκάλεσε τὴν ἐρώ- 
τησεν «αὐτοῦ. ΟἸγιρ. 

ΚΟ ΕΥΕ: Κινδυνεύουσεν] ἀντὲ τοῦ, δε ἀνοίγκης 
καὲ ἀποδείξεως τοῦτο αἰτοῖς συνάγεται. 

[ττο, 25. τὸ τεϑνάναε τέλος ἐστί" δεὸ καὲ δεα-- 
φέρεε τὸ ἀποϑνήσκειν τοῦ τεϑνάναι. ἀποϑνή- 
σχει μὲν γὰρ ϑάνατον μελετῶν ὁ χκαϑαρτιεκός, 
καϑαίρων ἑαυτὸν τῶν παϑῶν" τέϑνηκε δὲ ἤδη ὅ. 
ϑεωρητικος" κεχώρισται γὰρ τῶν παϑῶν. ΟἸγταρ.} 

111. 2, Τελασείοντα) γελαστεκῶς ἔχοντα, γε- 
λάσαε ϑέλοντα. 

1115. 7. Θανατῶσε] ϑανάτου ἐπιϑυμοῦσε. 
111, 24... Πκεσταὶ οὐδαμῶς. 
112, 2. Καϑοόσον μὴ πολλὴ ἀνάγκῃ) Τοῦτο 

ἐπεξηγηματικόν ἐστε τοῦ ἐν ἐπι ὐρσηη τοῦ, ἐὲν 
2 



5άο τὸ αὶ ΟΣ ΤᾺ 

ὅτε μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματε; μηδὲ 
κοινωνῶμεν, ὅτε μὴ πᾶσα ἀνάγκη. τὸ γὰρ ἽΟτι, 
ἶσον τῷ καϑύόσον" λείπεε δ᾽ ἐκεῖ, «αὖ κοενωνεῖν 
αὐτοῦ" ὕπερ δὴ νοεῖταε καὶ συνυπακούεται. 

ἔτ Ἔν Ἐν Ποιητὰς λέγεε Παρμενίδην, ᾿Εμπεδο- 
κλέα, ᾿᾿πίχαρμον. οὗτοι γὸρ οὐδὲν ἐκοιβὲς λέ. 
γουσιν εἰδέναε τὴν αἰσϑησεν, καύϑϑάπερ ᾿Επίχαρ- 
μός φησε" Ἰνοῦς ὁρᾷ καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δὲ ἄλ- 
λὰ πάντα κωρὼ καὶ τυφλά. Καὶ οὲ ποιηταὶ δὲ 
φασι περὶ τοῦ “Πμομήδους, ὅτε ᾿Αχλὺν δ᾽ ἀπὶ 
ὀφϑαλμῶν ἕλεν, ἢ πρὶν ἐπῆεν, ὄφρ᾽ εὺ γιγνώσκοε 
(οηι. Π. Μ΄. 127. .)» Ξὲ μὴ γὼρ ἔτυχε τῆς ᾿Αϑηνᾶς, 
οὐκ ἂν ἑώρα τε ἀκριβές. ΟἸγιὰρ. Δἀ4ά.- ἂρ. ὙΥγτΙ. 
(ὐοπμῖπι. Ρ. 151. 

112, Ἐν ἮΝ δὲ ὃς] ᾿Εὰν μὲν ἢ δυο ̓ μέρη λόγου, 
ἔσται, ἔφη δὲ ὅς, τουτέστεν, ἔφη δὲ οὗτος. οἱ δὲ 
λέγουσεν, ὅτε αὐτὸ μόνον σημαίνει τὸ ἔφη. ἐὰν 
δὲ ἢ ἕν μέρος λόγου, ἔσται φίλος ̓  ὡς ᾿ϑηναῖοε, 
7 ὄφελος, ὡς Αἰψινῆταε, ) ὄξος, ὡς Χαλκιδεῖς, ᾧ 
πρὸς τὸ ἑερὰ χρῶνται. τάττεται δὲ ἐπὲ παντὸς 
προςώπου, καὶ αρεϑμοῦ, ὡς τὸ, Ὦ, τών. 

[11τ3, 12. αὐτὸ δίκαεον 5 Ὁ τὴ ἐδέαν. ΟἸγταρ.]} 
[114, 2. οἰκεῖον τὸ «“9ηρεύεεν ἐπὶ τῶν νοητῶν, 

διότε ἀφανεῖ δυνοίμεξι τῆς ψυχῆς γενώσκεταε ταῦ- 
τα, καϑάπερ καὶ οὗ ϑηραταὶ ἀφανεῖς σπεύδουσεν 
εἶναε τοῖς ϑηθάμασεν. ΟἸγ:Ρ. ] 
οἰττ4, 13. φησίν, ὅτε ταύτην τὴν ἀτραπὸν ἐτέον, 
δ᾽ ν᾽ τὴν λεωφόρον, τουτέστε, καϑαρῶς ζητέ ον" 
ἀεσυ τῦς γὰρ ἡ ἐθσοι τουτέστιν ἡ κάϑαρσις τ) ἐπὶ 
τὴν ϑεωρίαν ἄγουσα" οὐ τὴν λεωφόρον δὲ δεῖ 
ἐέναε, τουτὲ στε τὴν τῶν πολλῶν, καὶ Πυϑαγό- 
ρθείον γὰρ ἣν 7 παράγγελμεα, φεύγεεν τὰς λεωφόρους, 
ὥςπερ τὸ. ΤΟ μὴ πατέουσεν ἅμαξαε, τὰ στείβεεν " 
γκεί" “Ἑτέρων δ᾽ ἰχνεα μὴ καϑοριεί ΟἸγη1Ρ.}. 

[114...5}ς φέρ ριον καλεῖ ὦ Πλάτων πῶν τὸ 



ΙΝ ΡΙΙΑΤΌΝΕΜ. 54. 

περιττόν, οὐ μόνον τὸ ἐν λόγοις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν 
ἔργοις ΟἸγρ.]} 

[114, 20. πῶς δεὸ τὸ χρήματα πάντες οἱ πό- 
λεμοε γίνονται; πολλοὶ γοὶρ καὶ δε ἄλλας αἰτίας 
ἐγένοντο. ῥητέον ον, ὡς μὲν “Αρποκρατέων, ηἢ 
ὅτε ἐπὲ τὸ πλεῖστον, 1) ὅτε καὶ τ] τῶν λαφύρων ἐλ-- 
πὶς ἐπιτείνεε τὸν πόλεμον" ὡς δὲ “ογγῖνος τὸ 
ἐκτὸς πάντα χρήματα καλεῖ" οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ, ἐξη-- 
γηταί, ἐπεεδηὶ) ὀργάνοις χγρῶνταετοῖς χγρήμασε πώναε 
τὲς οὗ πολεμοῦντες. άλλιον δὲ πόλεμον ἀπκούεεν 
τὸν ἀναγκαῖον" διὸ ἀναγκαζόμεθα προςέϑηκε. 
ΟἸγρ. ΑἸῖὰ εχ δοάδπι ἂρ. Υνγίθαῦ, Ρ. 189. Μὰ]- 
ον Ὁ. 12.} 

[ττ5, χὅ, ὡς τὸ εἰκός. οὐκ ἐνδοιάζον τὸ εἰκός 
εἰλλοὸ τοῦτ᾽ ἐστὲ τὸ ἐοικός. ἐπάγει δὲ τό" ἴσως τὸ 
ἀληϑὲς γνωσόμεϑα:" διὸ εὐλάβειαν" ἐπεὶ αὐτός 
ἔστε ὁ λέγων (ἄε Ἐερ. Χ. ρ. 520. Ε.) ὅτε ἀδαμαν-- 
τένοις δεσμοῖς δεῖ ταῦτα ἔχοντα κατεέναε εἰς ᾧ- 
δου. ΟἸγΡ ] 

[ιτὖ, 20, ὅτε μόνος οὗ φιλοσοφοῦντες ὀρϑῶς, 
ὅ ἔστιν εἰκλενῶς τε καὶ καϑαρτικῶς, οὗτοι μαλι- 
στὰ καὶ ἀεὲ λέεεν προμηϑοῦνταε (τὰ Ῥγο προϑυ- 
μοῦνταε 6510), τὸ μὲν προμηϑεύεσϑαε παρὰ τοῦ 
“ιοομκηϑέως ἔχοντες, τὸ δὲ ἀεὶ καὶ μάλεσταὶ παρὰ 

, τοῦ ᾿“Πρακλέος. ΟἸγηΡ.]} 
᾿] ᾿ 3 ««. 

117, ὅ, δὲ γὰρ διαβέβληνται] αντὲ τοῦ, δεα- 
,βεβλημένως ἔχουσε πρὸς τὸ σῶμα, 

4 ’ Ὕ ’ κα ᾽ Υ̓ 

Ἴ ἼΤἼην τύχην εἰναεὶ Τράφεται καί, τὴν τύχην 
ἔχειν. [ψυχὴν εδ5ῖ Ρ. 117, 4.] 

117, 10. τὸ ἄλλο ἐπεχείρημα, ὅτε οὗ παρ᾽ ἡμῖν 
9 φ Υ̓ ΦΕΥΟἙ 2 ΓΟῊ δὼ { “ εἐνϑοωπίσκοε εἐϑέλουσιν ἀποϑνήσκειν. καϑάπερ 

δ΄’ ὙΣΙΤ ΣᾺ 2 - γ, , 
η Ενάδνη ἐν πυρκαεᾷ ἐνέβαλεν ἑαυτήν, διὰ τὸ 
οἰεσύ αε συνεῖναι τῷ ἀνδρὶ τελευτήσαντι. ΟἸγπιρ.] 

[117.206. τὸ αὐτὸς οὐ τὸν φιλοσώματον ἀλλὰ 
3 4 ΄, ᾿ 

τὸν πλαστὸν φελόσοφον νοητέον ΟἸγιρ.} 
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ττὸ, 16. Οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχη] Γράφεταὶ καί, οὐδ᾽" 
ἀληϑὲς ἔχουσα. 

[αἰος 25. παρωδεῖ ἔπος ᾿Ορφεκὸν τὸ λέγον, ὅτε, 
ὕσεις δ᾽ ἡμῶν ἀτέλεστος, ὥςπερ ἐν βορβόρῳ κε - 
σεται" εὐλεεν γαρ ἐστι ἡ τῶν ἀρετῶν. βακχεία, 
καὶ φησιν πολλοὶ μὲν ναρϑηκοφόροε, πειῦροι δέ 
ζε βώπχ οέ " ναρϑηκοφόρους οὐ μὴν βάκχου φςτοὺς. 

πολιτικοὺς ὙΒῚ ἣν ναρϑηποφόρους δὲ βάκχους, 
τοὺς καϑαρτιεκούς. ΟΥγηΡ.} 

[351 δι᾽ τὲ βούλεται, ἑνταυ ϑα τῷ Πλάτωνι ἢ 
μιν) ῃ τῶν κωμῳδοποι.- ων; " τὸ λεγ, ὄμενον τοῦτό 
ἐστιν, ὅτε οὐ δώσω χώραν τοῖς κωμῳδοποιοῖς δίας 
λοιδορεϊσθϑαίΐ μοι; ὁ γὰρ : ὑπολίς φησε περὲ τοῦ 
Σωκράτους " 1 δῆτα ἐκεῖνον. τὸν ἐδολέσχην καὲ 

πτωχὸν, ὃς τάλλις μὲν πεφρόντικεν, ὁπόϑεν κα- 
ταν ἐῖν ἔχοε, τοῦτον δὲ κατημέληκε. νυν οὖν 
οὐκ ἐρεῖ ταῦτα περὶ δμοῦ, ζητοῦ »τος, εἴ εἰσεν αἕ 
ινυχαὶ ἡμῶν ἐν ἕδου. χοειώδης γὰρ ἢ τοιαύτῃ. 
ζητησες. ΟἸγ Ωρ. 

ἔ 2) Ὅν. ὍεΣ τῦ ζῶ» καὶ τὸ τεϑνεὸς ἐξ ἀλλή--: 
λων, κατασκευάζεε η λέξεις ἐκ τῆς μαρτυρίας τῶν 
παλαεῶν ποιητῶν τῶν ἀπὸ ᾿Ορφέως φημί, λέ-- 
χοντος" 

Οὲ δ᾽ αὐτοὲ πατέρες τε καὶ υἱέες ἐν μεγέροισεν, 
ΠΟ ἄλοχοι ὦ ἐς αἰ -- κεδναΐ τε ϑύγατρες. 

Ἰ͵]ανταχοῦ γὰρ, Πλάτων παρῳδεῖ τὸ ᾿Ορφέἕέως- 
αλλιὶ μὴν καὶ ᾿προπεδο λα ἐς ἢ," 
8η γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γέρθην κοτ' 'ρος τὲ κούρη τᾷ 
Θαμνός τ᾿ οἰωνόςτε καὶὲ ἐξ ὁἁὡλὸς ἔμπυρος ἰχϑύς. 

ΘΙν 1}. 
[124,19 ᾿δνδυμίωνα, ᾿Ηλὲγ ετϑ' δὲ οὗτος εἰεὲ 

καθεύδειν, δεότε ἄστρον! ὧν ἐπ᾿ ἐρημίας διέτρε- 
βε: διὸ καὶ φίλος τ7, ΣῈ ἐλήνῃ" ὃ δὴ καὶ περὲ το- 
ἀλεμαίοι φασίν" οὗτος γοὶρ ἐπὲ μ ἔτη ἐν τοῖς λεγο- 
μένοες πτεροῖς τοῦ Κανώβου ᾧκεε ἀστρονομίᾳ 
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σχολάζων" διὸ καὶ ἀνεγράϊνατοι τις στήλας ἐκεῖ 
τῶν εὐἰοημένων αὐτῷ ἀστρονομεκῶν: δοχμάτωνε 
ΟΙν [Ρ- .] 

ιλὲν 25. Ὁμοῦ πάντα] ᾿Ομο σημαίνει ποτὲ 
μὲν τὸ ἐγγευς, ὡς δηλοῖ ΖΔημοσϑένης ἕν τῷ τῆς 
παραπρεσβείας {Ὁ 1. Ρ. 0. Ἀεῖθ 7: καίτοι τὸν. 

μὲν ἀνδυεάντ τοῦτον οὕτω πεντηκοντοι ἐτὴ φα-- 
σὶν ἀνωκεῖο ϑ ἐἕ Σαλωμίνεοι εἐπὸ Σύλωνος. ὃ δ᾽ 
ἐστιν ὁμοῦ σ΄. ἔτη καὶ μ΄. καὶ ἐν τῷ κατὼ ᾿Αρι-: 
στο) δἰ τόνος [Ὁ- ΕΠ, Ῥ. 108.7᾽ εἰσὲν ὁμοῦ πάντες 
δεν ύρεοι ᾿“ηναῖοες καὶὲ “Πένανδρος ὃν τῷ ἑαυ- 
τὸν τεμέοροῦ μένῳ " πρὸς τῆς ᾿Αν ϑηνᾶς δαίμων δύο: 
76γονε φ ἑτη τοσαῦτα" ὁμοῦ γάρ ἐστεν ἑξήκοντά 

σοι. καὶ ᾿“ρεστοφάνης [ἂν τῷ] ἐριράλητε" ἡ γὰρ 
τὸν Τριράλητα τίκτουσα φησὶ λαβὲ ἐσίαε. ,καὲγοϑρ' 
ἐσθ᾽ ὅμοῦς, δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐν τούτῳ. “Ὅμηρος; 
ὙΠ ᾧ, δ1.} " 

"4λλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἐτραφημεν ἕρ᾽ ὑμετέροισε δό-: 
μοιίσι. Καὲ “ημοσϑένης ἐν τῷ κατιὸ ᾿“ρεστοκροί-- 
τοὺς {{8 10 ὃς 6 4.}" οὐκοῦν εἰ μέν τε ἐάσομεν 
τούτων συμβάντων ὑμᾶς, οὐ καϊψαροῖς ὁμοῦ: 
διατρίψομεν. ἔστε καὲ χρονεκόάν. Σοφοκλὴ η)ς Οἰὰί- 
ποδε [4. 5. ἫΣ 

“όλες ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμειν 
Ὃμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγματων. 

ἔγει καὶ δύναμεν συλλεκτικην . ὡς παρὰ ΠήἽενάνε 
δρῳ ἐν “γδρία" οἱ Θρᾷκες “εβιε τρωῶες καλοῦν- 
ται" πῶντα νῦν ἤδη σϑ" ὁμοῦ. ὅπερ δηλοῖ τὸ ἐν 
τῷ αὐτῷ. 

[127. 10. τὸ ἑνταῦϑα ἰσον οὐκ ἀκριβέ ς᾽ ἐστε. 
πῶς χὰρ εἰκρεβῶς ἰσον τὸ καὶ ἱνωμεμείου μὲ γέϑους 
ἀφαιρεθέντος. ἢ προςτεύλέ ντος ἰσον μεῖναν; ; Οὐδὲ 
γὰρ ὁρῶμεν οὐδὲν ἀκροερὲς οὐδὲ ἀκοῖι Ὄμεεν, κατὰ 
τὸν αὐ τοῦ λόγον. ᾿ “πὸ οὖν τοῦ παεχυμεροῦς ἰσοῦ 
ἐπὲ τὸ ἀκρεβὲς ἴσον ἔρχεται. ΟἸγμρ.} 
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127, 50. ᾿Ενίοτε ταὐτὰ ὄντα φαίνεταῖ Γράφες- 
ται καί, τὸ μὲν τῷδε, 

χ2, 55. ως ἂν ἐξεπάσηται] Τράφεταε καί, 
ἐξιάσηται. [ΔΡ. ΥΥγιλεηΡ. ἐξεπέσεταε --- ἐξεοίσε-- 
ται Ρ. 102 5.] 

[124,.15. τῷ ποίῳ τενί, Φαίνεταε ὃ Σωκράτης 
τρίτον τὸ αὐτὸ λέγων --- ἢ οὐ τὸ αὐτὸ σημαένεε 
ἕκαστον τούτων. Τὸ μὲν γὰρ περὲ τῶν πραγμεαί-- 
των αὐτῶν λέγεταε, ὅτε ποίῳ μέρεε προφήκεε τὸ 
διασκεδάννυσίϑαε, οἵον ὅτε τῇ ἐμψυχίᾳ, οὐ μὴν 
τῇ ψυχῇ, καὶ ὑπὲρ ποίου τενὸς δεδεέναε, τουτέστε, 
στερὶ τένος δεῖ γἱμᾷᾶς κρίσιν ἔχειν, ὡς τοῦτο πεε-- 
σομέγους, καὶ τίγας δεδεέναε, ες τοῦτο πάώσχον- 
φας. Ζιό φησεν, τῷ ποίῳ τενέ, Τὸ μὲν οὖν λέγε--: 
ται περὲ τῶν πραγμάτων, τὸ δὲ περὲ τῆς κρίσεως, 
τὸ δὲ περὶ τῶν προφςώπων. ΟἸγπρ.] 

[154, 18. συντεϑέντε, ἵνα εἴπη περὶ τῶν μερῶν " 
ταῦτα γὰρ συντίϑεταε: συνϑέτῳ δέ, ἵνα εἴπῃ τὸ 
ὅλον" τοῦτο γάρ ἔστε συνϑετόν. ΟἸγπιρ.} 

[1Ὁ6, 14. τὸ μὲν τῆς πλάνης ὄνομα κοινῶς καὲ 
ἐπὶ ζωῆς καὶ γνώσεως φέρεταε" τὸ δὲ ταράττεταε 
ἐπὶ ζωῆς μόνης" τὸ δὲ ἐλιγγεᾷ ἐπὲ γνώσεως μόνης, 
καλῶς δὲ τὸ ἐλεγγεξζ, ὥσπερ γὸὸο οὗ τοιοῦτοι δεὰ 
τὴν ἔνδοϑεν αὐτοῖς δίνην καὶ τὸ ἔξω τοιαῦτω 
γομίζουσιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχή, διὰ τὸ μόνα τὸ 
αἰσϑητὸὺ ὁρᾷν, πάντα νομίζει ῥευστὰ καὲ ἐν κι- 
γνήσεε εἶναε. ΟἸγΙΏρΡ.] 

[1506,..»2. πῶς πάϑημα τὴν φρόνησεν ἔφη ; ἢ 
ὅτε μέϑεξίς ἐστιν τῆς αὐτοφρονήσεως " καὶ γὰρ τὸ 
μετέχεεν πεπονϑέναε λέγει πολλάκες ὁ Πλάτων" 
μήποτε δὲ καὶ ὡς διάϑεσεν οὐσαν ἕν οὐσίᾳ τῆς 
ψυχῆς. ΟἸγπιρ.] 

[127, 4. ὅτε νοητὸν λέγεε ἐνταῦϑα ὃ Πλάτων 
τὸν νοῦν, οὐ μὴν (τὸ) νοούμενον, δῆλός ἔστεν 
ὠντετάξας αὐτῷ τὸ ἀνόητον" ἀνόητον γὰρ λέγεται 
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οὐ τὸ μὴ νοούμενον, ἀλλὰ τὸ μὴ νοοῦν" οὕτω δὲ 
καὶ ᾿“ριστοτέλης τὸ αἰσϑητὸν αἰσθητικὸν ἐκά- 
λεσεν. ΟἸγ ΠΡ. Μα1-.] 

[ἀδεάλ ὑτόν ἔστεν, ὡς μὴ ἐκ μερῶνὶ συγκείμε-- 
νον. τὸ γὰρ διαλνόμενον εἰς οἰκεῖα μέρη δεαλύε-- 
ται. ΟἹΚγ Π10.} 

ιὅ0.. 21. ἐπὶ τῶν φελοσωμάτων ψυχῶν χωρί-- 
ζεται μὲν τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, οὐ μὴν ἡ ψυχὴ 
τοῦ σώματος, ἀλλὰ σχετεκῶς ἔτε συνήπται αὐτῷ 
κατὼ τὴν ἡμίσχετον σχέσεν . ἐὲ ὧν καὶ τὰ σκεοει-- 
δὴ φαντάσματα περὲ τοὺς τάφους ἐνεελεῖταε" 
ὡς καὶ ὁ ποικτὴς λέγεε περὶ τῆς Πατρόκλου ψυ- 
χῆς (11. 15. 857.) “Ον πότμον γοόωσα, λεποῦσ 
ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. ΟἸγταρ.] 

[14ο, 5. ὅτε παλαεὸς λόγος, ᾿Ορφιεκός τε καὲ 
Πυϑαγόρειος, ὁ πάλεν ἄγων τὰς ψυχὲς εἰς τὸ 
σῶμα, καὶ πάλιν ἐππὸ τοῦ σώματος ἀνάγων, καὲ 
τοῦτο κύκλῳ πολλάκις. ΟἸγτρ.] 

145, 10. ὅτε ̓ ἀπολλωνιακὸς ὧν κατὰ τὴν κα- 
αρτικὴν ζωήν, εἰκότως ὁμόδουλος εἶναι λέγξε 

τοῖς κυκχνοις " ἤδη δὲ καὶ ὡς μουσικὸς καὶ ὡς 
ἑατρὸς τῶν ψυχῶν ΟἸγταρ. 

[τι ᾶς ἀδένατον μὲν ἱ'τοῖς πολλοῖς, παγχάλε- 
πον δὲ τοῖς ἐλαχίστοις. ΟἸγιηΡ.] 

τ48, ὃ. Ὑπερδεκεῖν) ἢ ἤγουν συνηγορεῖν. καὲ Ὕ- 
πέῤδεκοι, οὗ συνήγοροι. 

148, 10. Θρᾶττον] ταράττον, ἐνοχλοῦν, 
185, 106. Ποὸς διίο οὐδ᾽ ὃ “Πρακλῆς] 1} αύτης 

τὴν αἰτίαν ὃ Δοῦρις οὕτως ἀφηγεῖταε. Πρακλέα 
φησὶ βωμὸν δειμάμενον ἐπὶ τῷ ᾿Αλφειῷ, "πυγμῆς 
ἀγῶνα καταϑεῖναε, καὶ γεκήσαντες τὴν ἑξῆς ̓ θλυμ- 
πιόδα., πάλεν ἀγωνιζόμενον, ἀπὸ ᾿Ελάτου καὶὲ 
Φεράνδρον Τα ή, ἥδε ἥναε, καὲ ἐξ ἐκείνου τό, 
“πρὸς δύο οὐδ᾽ “Πραπλῆς ᾿ «ροιμεασϑῆναι. 
᾿Εχεφυλλίδας δὲ, « αὐτὸν ὑπὸ ΙΚτεύώτου καὶ Εὐρύ- 
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του, τῶν Μολιεονϊὲ δων, ἠττηϑῖναει κατὰ τὴν ἐπ᾽ 
ὐγείᾳ στρατείαν" διώ ϑέντα δὲ ἄχρι τῆς οι: 
πρασίδος, καὶ περεβλεψείμενον, ὡς οὐδεὶς ἐξ; χετὸ 
τῶν πολεμίων, ἀναινίξαι τὲ καὶ ἐκ τοῦ παραῦῤ- 

ῥέοντος ποταμοῦ πιόντα, προφαγορεῖ σαε τοῖτο 
Κ ηδὺ ὕδωρ" ὃ νῦν δεέκνε ται ἐόντων ἐκ Δύμης εἰς 
ἼῚ ἐν, καὴ οὐμενον "πὸ τῶν ἐγχωρίων͵ ϑαϑὺ ὕδωρ. 
Τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Φερεκύδης, καὶ Κώμαρχος, καὲ 
στρος ἐν τοῖς ᾿Πλεακκοῖς ἐστορϑῦσιε «αὶ διὸ τοῦ- 
το ϑεωροὺς τοὺς ΜΜολιονίδας ἐόντας εἰς Κόρενε 
«κ9ον λοχήσαντα τὸν ᾿Πρακλὴ περὶ Κλεωνὰς ἄπο- 
κτεῖνε" ὅϑεν ᾿Πλείοις ἐπώμοτον εἶναι το Ισϑμεα 
ἀγωνίζεσίλαι, ὅτε ϑεωροὺς πεμφϑέντας εἰς τὸν 
ἹὨσϑμὸν τοὺς Μολεονέδας ἑλων ᾿Ηρακλῆς", στὑπὸ 
Κορενθϑίων ἐδέχϑη.. ᾿Ηρόδωρος ἰδὲ καὶ “Ἑλλάνω 
κος τρασὲν, ὡς ὅτε τὴν ὕδραν ᾿Πρακλῆς ἐπῆρες ὶ 
τὴν Πραν αὐτῷ καρκῖνον ἐφορμῆσαε" πρὸς ο 
δὲ οὐὅ δυνώμενον μάχεσθαι, σύμμαχον ἐπνκηλὲξ ] 
σασϑικε τὸν ᾿Ιόλεων" καὲὶὲ ἐντεῖῦ θεν ῥηϑῆναι τὴν 
παροιμέαν. ᾿Βμνήσϑη δὲ ταύτης Πλάτων καὶ ἐν, 
εα. νόμων: ὠρϑὸν μὲν δὴ τὸ πάλαε τε εἰρη υέ-- 
γον. ὡς πρὸς δύο μάχεσϑαε χαλεπόν. καὲ ἔνα 
χταῦϑα, Ἵ 

155, 7.“ ΗΠ οὐκ ἤσϑησαε Τροάφεταε καὶ, στ. ἢ 
1101, 16. μέμνηται τῆς Θηβαϊκῆς. “Τρμονίας 

τοῦ ϑεοῖ, ἐνδεικνύμενος, ὅτε ἐστὶ νοεῖν καὶ χωρια 
στὴν ἀρμονίαν, ὡς τὴν ΄ἤρεως παῖδα καὶ ᾿ἄφρο- ; 
δίτης ἦ᾽ οὕτω γάρ πὼς καὶ ἡ ψυχῆ λέγοιτο οἶρμο-- Ἷ 
γέα, κατιιὶ τὸν ἡ ίμκεον" ἑλάσασϑαν δέ φῆσε τὸν 
Θεὸν τὸ εἴδωλον χωρίσας απὸ τῆς ἀληθοῦς ψῦ-- 
χικῆο, ερμονέας, ἢ ὥσον γὲ ἕπὲ ταῖς δοξαες τοῖς , 
πολ’οῖς καὶ ἣ ϑεὸς χωριστὸς είναι δόξειεν ἀρ: 
μον ἐκον ΚΧῈ δὲ δή ; τὲ λύδιου πῶς ἐλ ἀσόμεϑα; 

Κάδμος μὲν ὁ ΧΡ τ κόσμος, ὡς οὐ ον ὍΣ 
“σεακός " “" καὶ “Δρμονίᾳ σύνεστε τῇ ϑεῷ" δῃ- 
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λοῖ δὲ καὶ ὁ ) Πείσανδρος ϑεολογῶν τὸ κατὰ Κάδμον 
ἐν τῷ μὐϑῳ, ἐν ᾧ φησὲ τὸν Κάδμον ὑποτίϑε-. 
σϑαι τῷ 4εἷ πῶς ἂν καταγωνίσαετο τὸν υφῶνα" 
αἱ δὲ (ϑυγατέρες) τὸ τέ ἑσσαρὰ στοεχεῖα Ζ)εονυσεο-- 
κα ποιοῦσε, “Σεμέλη μὲν τὸ πῦρ, ᾿αγαύη δὲ τὴν 
γῆν, διασπῶσα τὰ οἰκεῖα γεννήματα, “νὼ δὲ τὸ 
ὕδωρ, ἐνάλεος οὖσα, καὶ Αὐτονόη δὲ τὸν ἀέρα ἢ 
λοιπή" ἑλάσκεται δὲ τὸν Κάδμον, ἀποδεικνὺς τὴν 
ψυχὴν πάμπαν ἀθάνατον, καὲ τόδε τὸ πᾶν οὐ 
ϑνητῶν μόνων οὐσεῶν οὐδὲ μακραεώνων δεκτι- 
κόν, ἀλλὰ καὶ παντάπασεν ἀϑανάτων. ΟἸγτΩρ.} 

ηδό, 11- “ὑπερήφανος ὑπέρφρων. 
168, 16. Καρδόπῳ) τῇ μάκτρᾳ τοῦ ἀλεύρον. 
108, 2:. Τὸν δεύτερον πλοῦν͵ Παροεμέα, Ζεύ- 

τερος πλοῦς, πὲ τῶν ἀσφαλῶς, Ἐ2 πραττόντων, 
καϑόσον οἱ διαμαρτόντες κατε τὸν πρότερον 
πλοῦν, ἀσφαλ ὥς παρασκευάζονται τὸν δεύτερον, 
᾿Ἑμνήσϑη, δὲ ταύτης καὶ ᾿Αρεστοτέλης ὃν τῷ δευ--: 
τέρῳ τῶν ᾿Πϑικῶν 6. ὃ 4. σεαὶὲ “Μένανδρος Κεκρυ- 
φάλῳ, καὶ Πλοκίῳ, καὶ Θεοφορουμιένῃ. 

Ἱ ΠΣ, ὁ Τὴν σαυτοῦ σκιάν) Τὴν αὐτοῦ σκεῶν 

ΟΡ ΡΎΘΟ ἐπὲ τῶν σφόδρα δεελοτάώτων. έμνηταε 
ταυτὴης ᾿ριστοφάνης «“ϑαβυλωνίοες. 

175. 1. Οὐδ᾽ ἂν ἐφη] Γράφεταε καὶ, ὁ δ᾽ αὖ). 
{1π8, 5. καὶ εἰδὴ παρέλαβε καὶ ταὶ συνουσιω- 

μένα εἶδεσι, “να μὴ διαφύγοι τὰς ὑποϑέσεες: ἢ 
ανυχῆ, εἰτες ὡπλῆν ζωὴν ε'ποϑδοῖτο, καϑάπερ Ὁ οἱ 
ὡπλᾶ εἰδη, τὸ αὐτὸ ϑερμὸν καὶ τὸ αὐτὸ ὑυχφόν, 
οὔτε οὐσίαν μετὰ ζωῆς οὐσεωμένην. καϑάπερ τὸ 
πῦρ μετοὺ ϑερμότητος οὖσ’ ται. ΟἹΚ πὰρ] 

αλϑιλιῦ. Καὶ ἢ μοὸὲ ὃ ἂν ἐρωτῶ οἰποκρίνου, 

ελλὰ κμεμοὶ “μενος ἐμὲ) καὶ μὴ μοε ἣν ἂν ἐρωτῶ οἷ-- 
πόκρισεν εἐποκυίνου, λλ᾽ ἄλλην, μεμοτ 'μενος ἐμέ. 

[1γὅ, "ὅ. 7) ἀπ δεύδις πούεισεν ἐκ τῶν ὑποϑε- 
σεων τοιάδε (τοεῷ δὲ) συλλογισμῷ" ἢ ψυχη, ᾧ ἂν 
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παρῇ, ζωὴν τούτῳ ἐπιφέρεε" πᾶν δὲ ὁ δ ἐἐπιφέρειτε; 
ἄδεκτόν ἐστε τοῦ ἐναντίου αὐτῷ" ἡ ψυχὴ ἄρα 
ἄδεκτος ϑανάτον. ΟἸγιρ. ΡΊωτα εχ θὸ ἃν. ῆγι- 
ἴΈ. Ρ. “82.} 

180, 20. ᾿Αναβάλοιτο!] ἀνακρούοιτο. 
18:1, 17- ἽΒρμαιον»Ἱ τὸ ἀπροςδόκητον. κέρδος" 

απὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τεϑεμένων ἀπαρχῶν, ὃς οὲ 
ὁδοιπόροι κατεσϑίουσι. ταύτας δὲ τῷ Βομῇ ἀφεε.-- 
ροῦσεν ὡς ὄντε καὶ τούτῳ ἑνὶ τῶν ἐνοδίων ϑεῶν. 

ἰ18:, “06. οὐ πώντα μυϑεκῶς λέγει; ἀλλ᾽ ἔνια 
καὶ πραγματωδῶς. ὅτι τρεμερὴς καὶ ὁ μὔϑος" τὸ 
μὲν πρῶτον ἕνωσες τῶν ἔπειτα λόγων πρὸς τοὺς 
προάγοντας, τὸ δὲ δεύτερον περιήγησες τῆς γῆς 
ὅση καὲ οἵα τυγχάνεε οὔσα᾽ τὸ δὲ τρίτον, δεανο-- 
μι) τῶν ψυχῶν εἰς τὸς προφηκούσας λήξεις, ὅτε 
ἐκ τρεῶν ἡ νεκυϊτὰ συνέστηκεν, [ἐκ τῶν δεκαζόν-- 
εω»Ἷ, ἐκ τῶν δικαζομένων, ἐκ τῶν τόπων, ἐν οἷς 
ταῦτα. τριῶν δὲ οὐσῶν νεκυϊῶν, καὶ ἑκάστης τῶν 
εἰρημένων τρεῶν μεμνημένης, ἡ μὲν περὶ τοῦ τό-- 
σου μᾶλλον ποιεῖται τὸν λόγον, ἢ δὲ ἐν Γοργίᾳ 
περὶ τῶν δικαζόντων, ἢ δὲ ἐν Πολιτείᾳ (10. ΧῊὴ 
περὶ τῶν διεκαζομένων, (ἔξει εἰ απάτία νδκυ ἐδ αν 
διέα ἐ6 ἐγιξοτίδ, ἴτι Ῥμδο το). - είνες οὲ λέγοντες; 
λέγεταε γὲρ ταῦτα περὲ τῶν ἐν ὥδου, φησίν πρῶ- 
τον μὲν αἑ κοειναὲ ἔννοιαε, σφύζουσαε αδιαρϑρώ- 
τως" δεύτερον οἱ ϑεολόγοι" τρίτον, οἱ χρησμοὲ 
τῶν ϑεῶν: τέταρτον, αἱ τελεταὶ" πέμπτον, αὖὐ- 
τοὶ παραγενόμενοι οὐ ϑεοί. ΟἸγρ.} 

182. 10, ὁ Σωκράτης διχῆ δείκνυσε, ϑμμσό- 
φὼς μὲν ἀπὸ τοῦ δεῖσϑαε τὲς ψυχὲς τῶν ἡγεμό- 
νων" μεᾶς γὰρ οὔσης ὁδοῦ, μὴ ἂν δεηϑῆναιε τῶν 
ἀγόντων " ἑἱερατεκῶς δέ, ἐπὸ τῶν ἐν τρεόδοις ξ-- 
μῶν τῇ) “Ἑκάτης "" Ὅτε μία μὲν, κατὰ τὸ κοινόν, 
η) εἰς ὥδου πορεία " πολλαὶ δὲ καὶ παντοδαπαὲ αἕ 
μετὰ τὴν! μίαν ὅδοί --- ἢ δεὲ τὰς Ζήμητρος πλά- 
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γας" ἢ ὅτι ἐπὶ τριόδον ϑύουσετῇ Τριοδῖτε “Πχά- 
τῃ, καὶ παραδεικνύουσιτεος τρεόδους ἐν ἄλλοις νο-- 
μίμοις. αλλαὰ καὶ τῶν ἀποιχομένων τὰς ψυχὲς 
τριχῆ θεραπεύουσιν, ἄλλως μὲν τὰς τῶν παναγῶν 
ἑερέων, ἄλλως δὲ τὰς τῶν βεοϑανάτων, καὶ ἔτε 
ἄλλως τὰς τῶν πολλῶν. ΟἸγρ.] 

182, 15. “4πὸ τῶν ϑυσεῶν [πὶ νιυ]5.] καὲ νομέ- 
μων) 1 ράφεταε καὶ, ἑσίων. 

183, το. 1 λαύκου τέχνη] 1) ἐπὲ τῶν μλὶ ὁᾳδίως 
κατεργαζομένων, ἢ ἐπὲ τῶν πάνυ ἐμμελῶς καὶ 
ἐντέχνως εἰργασμένων. ἽΠππασος γάρ τες κατε- 
σχεύασε χαλκοῦς τέτταρες δίσκους οὕτως, ὥςτε 
τὸς μὲν Σεαμέτρους αὐτῶν ἰσας ὑπώρχεεν, τὸ δὲ 
τοῦ πρώτου δίσκου πάχος ἐπίτρετον μὲν δἰναετοῦ 
δευτέρου, ἡμεόλεον δὲ τοῦ τρίτον, διπλάσιον δὲ 
τοῦ τετάρτου" κρουομένους δὲ τούτους ἐπιτελεῖν 
συμφωνίαν τεναά. καὲ λέγεταε, Γλαῦκον ἐδόντα 
τοὺς ἐπὶ τῶν δίσκων φϑόγγους, πρῶτον ἐγχεερῆ- 
σαι δι’ αὐτῶν χειρουργεῖν, καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς 
ποαγματείας ἔτε καὲ νῦν λέγεσθαε τὴν καλουμέ- 
γην  λαύκου τέχνην. Μέμνηταε δὲ τούτου ᾿4ρε- 
στόξενος ἕν τῷ περὶ τῆς μουσεκῆς ἀκροάσεως, καὲ 
ἹΝεκοκλῆς ἐν τῷ περὲ ϑεωρίας. ἔστε δὲ καὶ ἑτέρα 
τέχνῃ γραμμάτων, ἣν ἀνατεϑέωσι Τλαύκῳ Σαμίῳ, 
ἀφ᾽ ἧἡςἰσὼως καὶ ἡ παροιμία δεεδόϑη. οὗτος δὲ καὲ 
σιδήρου κόλλησεν εὗρεν, ὥς φησιν Πρόδοτος.1,.85. 

184, ο. Αὐτὴν δὲ τὴν γῆν] Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὃ 
λέγει ἐν τῷ Τιμαίῳ, τὸν οὐρανὸν τῶν τεσσάρων 
εἶναι στοιχείων, εἰφρ᾽ ἑκάστου τοῦ καϑαρωτάτου, 
καὶ οἷον νῷ μόνῳ ϑεατοῦ τε καὶ ληπτοῦ, εἰς τὴν 
κατασκευὴν τοῦ ποιητοῦ δεηϑέντος. 

[185,.19. καλὸν ἔφη τὸν μῦϑον, ὡς καὶ τὸ 
φαινόμενον κατὸ φύσιν ἔχοντα καὶ οὐδὲν ὠπεμ- 
φαῖνον. ΖΔιὸ ἢ ταῦτα εἶναι τὸ πράγματα ὡς ἀλη-«- 
«ϑῶς φαίη τις ἄν, Τὶ τοιαῦτα καὶ οὐ πόῤῥωθεν τὸ 
μυϑικὸν ἔχοντα. ἴσως δὲ ὅτε καὶ μὖϑος καὶ λό-- 
γος ὧ αὐτὸς εἶνας δύναται" λόγος μὲν, ὅτι καὶ τὼ 
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πράγματα τοιαῦτα, μτ' ϑος δέ, ὅτε αἱνίξασϑαι δί- 
γαται καὶ βελτίονα ὑπάρχοντα.. ΟἸγηρ.} 

[1δ8, 0. πῶς δωδεκασκύτῳ σφιίρᾳ ἔοικεν; ἢ 
ὅτε μέχρε αὐτῆς πρόεεσι τὸ δωδεκάεδρον, ὦ δίαξω-. 
γραφεῖ ὁ Τίμα; ος ὃν ἐκεῖ διαλέγεται τρόπον" 7) 
ὅτι τῶν δώδεκα .- ἡγεμόνων συνδεήρηταε ταῖς" ἐλ- 
λάμψεσι, περὶ ὧν ἐν Φαίδρῳ ῥηθήσεται" μεδέλε- 
στα μὲν τὸ αὐγοεεδές " ἽΝ δὲ ὡς ἐνδέχεται καὶ 
τὲ νῶτα αὐτῆς - ὅπου γὲ ἐν τοῖς τῇδε τόποις ἴχνη 
ἄττα τῶν τοιούτων ἀποῤῥοεῶν ἐμφαίνεται" ἔτι δὲ 
ἐκ τρίτων, δωδεκάτῃ σφαῖρος ἢ γῆ “πασῶν δὲ τὰς 
μεϑέξεις δεχομένη τῶν πρὸ αὐτῆς εἰκότως δωδεκό- 
μορφος γίγνεται. ΟἸγηρ. ΑἸ ὁχ οο ΥΥ̓ γεύθ., ρ. ὅοὔ.] 

1ὅ0, 20. τε ἐδηδεσμένοι] καταβεβρωμένοι. 
17, 9. ὅτι εἰ μακραίωνες, φϑαρτοὶ αὐτῶν οἑὲ 

χιτῶνες" εἰ δὲ τοῦτο καὶ χϑεία τορος ἧς" ΟΡ 

οὖν οἱ ἐκεῖ παρέχονται καρποί, μέσοι ὄντες τὴ 
φύσιν τῶν τὲ ἐνθάδε καὶ τῶν οὐρανίων, οἷς αἱ 
᾿Βσπερίδες ὀὁρέγουσε τοῖς εἰς πέρας ἐλϑοῖσ, τῆς 
ὕλης γενέσεως" ὅτι δὲ δεῖ τε χαὶ ὅλον γένος ἀν- 
ϑοώπωον δέναε οὕτω τρεφόμενον, δηλοῖ καὶ δτὴ γδε 
ταῖς ἡ λει χκαὶῖφ αἀπκτῖσε μόναες τρεφόμενος, ὃν ἐπ τό. 
ρησὲεν ᾿Αρεστοτέλης, «τὸς ἐδώ». ΟἸγ 0.1 

τοῦδ, 11- «Ἱϊώραν) ὕινωσεν, ἔπαρσιν. 
88, 16. ὅτε τὴς σῶν ὑπογείων ῥευμάτων 6»ν-- 

τιϑέσεως αἰτίαν ξἐναί φησι τὴν «ἰώραν, ἥ ἐστιν 
ἐντεταλάντωσιες " καὶ πρὸ αὐτῆς "ἢ. ψυχὴ ξῶον 
ποιοῖσα τὴν γῆν, εἰςπνέον τὲ καὶ ἐκπνέον" καὲ 
ὅτι πρὸ ταύτης ἡ δαιμονία καὶ ϑεία αἰτία. ΟἸγταρ.] 

ἘΝ “2; Πρὸς γὰρ, ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασε) 
Τράφεταε, ἄνιντες γὰρ πρὸς ἀμφότερα. 

"90, 1. ὅτε οἱ τέτταρες ποταμυὶ τὸ τέτταρα 
στοιχεῖα ἔστε τὼ ἐν τῷ Ταρτάρῳ" ὅ μὲν ᾿Ὥκεα- 
ψὸὺς τὸ ὕδωρ. “ δὲ Κωκυ τὸς ἤτοι Στύγεος η) Σ; ὅ 

δὲ Πυρεφλεγέϑων τὸ πῦρ, ὃ δὲ ἢ Ιχέρων ὁ ἀήρ" 
δἐνσεκεῖσύλαε δὲ τῷ μὲν Πυριφλεγέϑοντε τὸν Στύ- 
γε», ὡς ϑερμῷ ψυχρόν, τῷ δὲ μέκεανῷ τὸν ᾿ἀχὲ- 
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ολλίλνς ὡς ὑδραέῳ ἀέρεον. --- ταῦτα ᾿μὲν ὃ δξης 
γητής" ἡ μέντοι ϑέσες οὐχ ὁμολογεῖ τῶν ποτα- 
μῶν" -- ἄλλως τὲ καὲ ποταμιοὲ λέγονταε πάντες, 
καΐτοι τοὶ στοιχεῖα διάφορα. ἄμεινον οὖν ληξεες 
αὐτοὺς καὶ τόπους ἀκούξεν ψυχῶν, τετραχὴ κα- 
τὺ βάϑος διῃρημένων, καὶ πρὸ τῶν τόπων τὰς 
,ϑείας ἐδιότητας. ΟἸγΡ. (ορίοβιοτα ᾿ᾶθο οἵ α]ϊα, 
80. Ὑνγίι. ρΡ. ὅ16. εἰ εθπον. Εγαθην, ΟΥρὶν. Ρ. 410.] 

191, 18. ὅτε εὐίατα μὲν τὰ ἄνευ πονηρᾶς ἕξεως 

ἀἁμαρτανόμενα, δυςίατα δὲ τὰ ἀπὸ ἕξεως μὲν πο- 
γηρᾶς, ἀλλὰ καὶ ἀντιτεινούσης πρὸς τὴν ἐνέρ- 
γεεέῶν, καὲ ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ μεταβαλ λομέγης, ἀν ία- 
τὰ δὲ τὰ ἀπὸ ἕξεως πονηρᾶς καὶ ἀμεταμελ ἤτοι" 
Ταῖς μὲν πρώταες (ψυχαῖς) ἀφώριεσταε ὃ γέρων 
καὶ ἡ Αχερουσία λέμνη, ταῖς δὲ δύο ὃ Πυρεφλεγέ- 
ϑὼν καϊΚωκυτός,ταῖς δὲ τρισὶν ὁ Τάρταρος. ΟἹΚ ἸῸΡ. 
πῶς οὐδέποτε ἐξέασιν ἀπὸ τοῦ Ταρτάρου αἑ ἀνίατα 
βεβιωκυῖαι; η ἡ πολιτεκῶς ἐ ἐψευσταε, ἕνα εὐλαβῶνταε 
αἱ ψυχαὶ τὰ ἀνήκεστα τῶν ἀμαρτημάτων ; [4τ1.] 

[192, 15. ὅτε ἀναμάρτητοι καὶ ὁσίως βεβιω- 
κυῖαε, αἕ μὲν ἄνευ φελοσοφέας ἐπὲ τῶν ἄκρων 
οἰκίζονται τῆς γῆς μετὰ σωμάτων πνευματικῶν 
στ τον ΠΣ τον, αἱ δὲ πολιτεκῶς φελοσοφοῦσαε μετοὶ 
τῶν αὐγοειδῶν ἐν οὐρανῷ δεάώγουσεν, αἑ δὲ κα-- 
““αρϑεῖσαι τελέως εἰς τὸν ὑπερκόσμεον τόπον εἶπο- 
κωϑίστανται ἄνευ σωμάτων. ΟΙ. 12}. .Ἶ 

[10ὅ, 18. λουσάμενον. δεὸ τέυῦκ ἐμμένει τοῖς 7 σα- 
τρίοιες; ἢ ἰσὼως οὐκ ἔλουον τοὺς βεοϑανάτους » δμει- 
γον δὲ λέγειν, ὡς ἐνδείκνυται χρῆναι καὶ τι πεξρὲ το 
σῶμα καϑαίρειν αὐτοκενήτως καὶ πρὸ τοῦ ϑανά- 
του. ΟἸγιταρ.] 

ι0ῖ, 19. ᾿γγυήσατο ἴττ νεῖς. Γρώφεταε καί, 
ἡγγιᾶτο.. 

1057, 30. Βίᾳ «σταλακτὶ [νῖ νιυ]ρ.} Τράφδεται, 
ἀβαστακτὶ καὲ βίᾳ. 

[108. 1τὅ. διὰ τί τῶ ᾿Ασκληπεῷ τὸν ἀλεκτρύο.- 
νοὶ ἰποδίδωσεν; 1}) ἕνα τοὶ »γφνοσηκότα τῆς ψυχῆς 
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ἐν τὴ γενέσει ταῦτα ἐξιάσηται; μήποτε δὲ κατὰ 
τὸ λόγιον καὶ αὐτὸς τὸν παιᾶνα ἄδων βούλεται 
ἀναδραμεῖν εἰς τὰς οἰκείας ἀρχάς. ΟἸΣΡ.]} 

ΨΩ Π  ΘΣΝ ΘΙ ΓΗ. 
400, 25. Συμβουλὴ ἱερὸν χρῆμα!) “Ἰερὸν συμ-- 

βουλή; ἕπὲ τῶν ,καϑαρῶς καὶ ἀδόλως συμβου-- 
λευόντων. 4εῖ γὰρ τὸν συμβονλεύοντα μὴ τὸ ἰδεον 
σκοπεῖν" τὸ γὰρ ἱερόν, οὐδενὸς ἰδέον ἀλλὰ τῶν 
χρωμένων ἐστὲ κοινύν" ἐπειδὴ καταφεύγουσιν 
ὥςπερ εἰς τὰ ἱερά, ϑέλοντες συμβουλεύεσθαε οὗ 
ἄνθρωποι. προςήκδε οὖν τοῖς συμβουλείουσεν 
αἀιτευδεῖν, καὲ τὰ βέλτιστα κατοὶ τὴν αὐτῶν γνῶώ- 
μην συμβουλ ἑδτεεν. "“λλοιε δὲ φασίν, -ὅπαενον 
φέρειν τῆς συμβουλὴ ἧς τὴν παροιμέαν" εἶναε γὰρ 
αὐτὴν ϑείαν καὶ ὑπὲρ ἄνϑρωπον. Μέμνηται ἫΝ 
κυτῆς καὶ ᾿αἱρεστοφάνης ἐν ̓ μφιαράφ., 

901; “0. ᾿Εδιδώξατο) ἀντὲ τοῦ, οὐκ αὐτὸς ἀλλὰ 
δι ἐΠ ἐδίδαξέ τινος. 

, 35. 1 ἄν ἡμῖν ἀπεκρίνατο] Γράφεταιε, τέ 
ἂν ἘΝ Σῦν ἀποκρίνασϑαε. 

405, 37. Τῶν μαγείρων νι γι]5. Γράφεταε 
καί, τῶν μαγεερεκῶν. 

207, 5. Οἱ εἰσέ τε ἑππικοὶ, καὶ χρῶνταε) Γρά- 
ρέταε καί, οἷς εἰσί τὲ ἵπποι; καὶ χθώνται. 

500», 8: “αβραχυ Ὅπερ ἂν εἰποε τὶς εὐχερῶς 
εἰπεῖν ἐλ λων, ἢ ἁπλῶς, τοῦτο ξαβραχὺ λέγεται. 
᾿Βαρβραχυ οὖν, συντόμως καὶ ἁπλῶς. ᾿Ὑπερίδης ἐ ἐν 
τῷ κατὼ ᾿Αριστοφῶντος" οἷδε γὰρ αὐτῷ δεδο- 
μένην ἄδειαν καὶ πράττειν, καὶ γράφειν, ὅ, τε ἂν 
ἔμβραχυ βου λ ξυκα. ᾿“ρεστοφάγνης Θεσμοφορεοκ-- 
ζούσαες [ὅ00. 5. 

Ποῦ δ᾽ οὐχὲ διαβέβληκεν, ὅπου περ ξμβραχύ 
Εἰσὲ ϑεαταὶ καὶ τραγῳδιεκοὲ χοροί. 

Ἰζρατῖνος" ραες" 
"Ἔδει παρέχειν, ὅ, τε εὶς εὔξαιτο ξιβραχυ. 
300, 21- ̓ Αναγυρασίων ᾿Αναγυροῖς, δῆμος «“ϊἸαν-- 

τίδο;, ἀφ᾽ οὗ ᾿Αναγνυράσιοι. 
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ὩΙΣΟ ΤΟΥΣ ΕΡΆΣΤΑΣ. 

518, 9- Τηράσκοω) 
Ιηράσκω δὲ ἀεὶ πολλὰ δεδασκόμενος" 

ἐπὶ τῶν διὰ τὸ γῆρας ἐμπειροτέρων. εἵλκυσταε 
μέντοι ἐκ τῶν Σόλωνος ᾿Ηλεγείων. 

218, 21. Εἰρωνικῶς] Ἐἰρωνείω, τὸν προχείρως 
καὶ μετ τοῦ πρὸς χάριεν διαλέγεσθαι" κολακεία, 
ψευδολογία. καὶ Εἴρωνα, τὸν κόλακα. 

ΡΝ μνΡν Πένταϑ,λοι) οέ τὸν ἀγῶνα τὸν πέντα- 
ὅλον ἐγωνιεζόμενθε. ἔστε γὰρ Πένταϑλος οὗτος 
τοῖς νέοις ἀγωνία, πάλη, σίγυννος, ἅλμα, δίσκος, 
σαὲ δρόμος. Σίγυννος δὲ ἔστι ξυστὸν δόρυ" παρ᾽ 
“Προδότῳ δὲ τὸ ὁλοσίδηρον ἀκόντεον. Πέλτη δὲ 
εἰσπὶς ἴτυν οὐκ ἔχουσα, ἢ τετράγωνος, ἣν οὗ φο- 
ροῦντες λέγονται πελτασταὶ, ἢ τοξόταε, 1) οἑ τοὺς 
ξυστοὺς κατέχοντες. 

ὌΧ ΤΩΝ ΘΒΑΙΤΗΤΟΝ, 

5.7)» "Ἄρτι οῦτο σημαίνει τὸ παρὸν καὶ 
“΄πόγνον, καὶ τὸ ἠδ; τα μέλλον γίνεσθαι. 

55),0-Αἱρεῖ) καταλ αμβάνεε. νῦν δὲ τὸ καταπογεῖ, 
327, τῶν ᾿Ατὰρ] καὶ δη, ὡς νῦν, σημαίνει δὸ 

σκαὲ ὅμως, καὲ ἅτε δή, καὶ πλὴν, καὲ δέ. 
3530; 8. Οὐδέν γε ἀπὸ πρπονΝ οὐ πόῤῥω τοῦ 

παϑήκοντος. 

220,15. ᾿Επίδοξοι] ἔνδοξοε, ἢ, ὡς νῦν, προςδόκεμοε: 
350, 0- ̓ Ανερμάτεστα) ἀστήρεκτα. “Βρματα γὰρ 

τὰ ἐρείσματα, ἢ ἢ στηρίγματα. 
“50, 50. ᾿Βξω δρόμῳ! 710ποι τινὲς σαν, ὁ μὲν 

ἐκτὸς ἄστεος, ὁ δὲ ἐντός, ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς τελου-- 
ὠένων ὑπὸ τῶν νέων, “ρόμοι καλούμεγοε. 

“59, 5, Καϑεδεῖτα --- ὄνος" Ονος κάθου, ἐπὶ τῶν 
ἂν "πράγματι ἡττωμένων. εἰρηται δὲ ἀπϑ τὠνταίδων 
τῶν σφαερεξόντων, καὶ τὸν νικηϑέντα εἰς ὄνον κα- 
ϑιζόντων, ᾿Εμνήσϑη δὲ ταύτης ἐνταῦϑα Πλάτων. 

509, 17. ᾿ἀπειϑεῖν) Τράφεταει, ὠπιστεῖν. 
Ῥηλτ Τ Ν δι που; 
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554,18. ᾿Ιπνοπλάϑων) Γράφεταε, κοροπλοίϑων. 
2975 τὸ. ᾿“παλλαγῆναε τοῦ εὐρεῖν) Γράφεταε, 

μέλειν. 
243,17. “Ριγοῦντε ψυχρὸν --- ἔοικε] Ζ)μὼ τοῦ "Ἐοε- 

κὲν ὁ Θεαίτητος φαίνεται ἀγαπῶν τὸ ἤρωταν όρου 
δόγμα, καὶ μένων τῇ ἐξ ἀρχῆς ἑαντοῦ ἀποκρίσει. 

242, 3 “ὔ. ᾿4ρ᾽ οὖν πρὸς Χαρίτενν] Πρώτηῃ κατα- 
σκευὴ ὑπὲρ τοῦ Πρωταγορείον δόγματος. 

2:2, 27. “Συρφετῷ) κονεορτῷ τῷ μετὰ κόπρων- 
οἱ δὲ, χειμὼν καὲ συρμός" καὶ σύρφῃ, φρύγανα. 

χΊή, 60. Κενήσεων ὄντων") Τὴν σύντοξεν σημεέίω- 
σάε, ὅτε οὐδετέρως εἶπεν ὄντων πρὸς τὸ πράγμα- 
τα. οὐδέτερον γὰρ τὸ πρᾶγμα. 

5344, 15. Τὸν κολοφῶνα ἀναγπκαάζω “προςβεβά-- 
ζει» Ἐἀ δ ἐλ ο πόλεις τῆς ᾿Ιωνίας συνήεσαν εἰς τὸ 
Πανεώνεον λεγόμενον, περὲ τῶν κοενῶν βουλευ-- 
σόμεναε, καὶ εἴ ποτε ἰσαε αὲ ινῆφοει ἐγένοντο, οὲ 
Κολοφώνιοι περιττὴν ἐτέϑεντο τὴν νικῶσαν. Σωυρ- 
ναίους γὰρ ἐλϑόντας εἶχον συνοίκους" ὑπὲρ ὧν 
καὶ τήνδε τὴν ψῆφον ἐτίθεντο" ὅϑεν ἐπὲ τῆς κρα- 
τούσης καὶὲ βεβαιοτάτης ψήφου ἡ παροιμία ἑτί-. 

ὅτο" οἷον, τὸν Κολοφῶνα ἐπετέϑημε, ἢ τὸν Κο- 
λοφῶνα ἐναγκάζω προςβιβάζωνγ. 

244, ἅτ. ἄνω κάτω) ὴαροιμία, "ἄνω καάτω 
πέντα, ἐπὶ τῶν τὴν τάξειεν μεταστρεφόντων». 1έ- 
γανδρος ᾿Εγχειερεδίῳ, καὶ ἐν Χήρᾳ" 

Τὸ λεγόμενον τοῦτ᾽ ἔστε, νῦν 
Τάνω κάτω, φασὲ, τὸ κάτω δ᾽ ἄνω. 

“44, χὅ. ᾿Ὑπόλαβε) Ζευτέρα κατασκευὴ ὑπὲρ 
τῶν Πρωταγόρᾳ δοκούντων, 

“48, 4. Προφήκουσαν ἀντὲ τοῦ, σύμμετρον. 
45,7 γ. Ἰδεον] οντὲ τοῦ, μερεπκόν. 
“45, τά, παραμετρού μεθα) τουτέστε, τῷ αἶ-- 

σϑθητηρίῳ. ἐστι δὲ τὸ ῥῆμα μέσης διαϑέσεως. οὐ- 
δὲ ἐφαπτόμεϑα, λέγει, τοῦ αἰσθητοῦ. τὸ δ᾽ αὐτὰ 
εὐθὺς καὶ παραμετρούμενον λέγει" ἐφαπτόμιε-- 
ψο» δέ, τὸ αἰσϑητύρεον. 
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“10, 55. Φασματαὶ Φάσματε λέγεμταῦτα, ὡς τῶν 
ψυχῶν ἐπατηλ, εἰ με ́ τεςορϑῶς αὐτὰ μεταλ άβοι. 

347, 5. Κομιδῇ] πάνυ, παντελῶς" συναγωγή, 
ἐπιμέλεια. καὲ Κομίστριω, ἢ Εν 

247, 4. ᾽“λλὰὺ τοῦτο εἶνα.} ὋὋ Πρόκλος τὸ ̓ 4}. 
λὰ παρέλκειν λέγϑε. 

447,30 “ὑπερφυῶς ὡς} Μέχρι τοῦ γδε τὸ τῆς δευτέ- 
οαὶ κατασκευῆς τῶν Πρωταγορείων δογμάτωνς- 

“ἀδ, 7. ᾿Απρὶξ] προςπεφυκότως, ἐσχυρῶς, ὃ οὐκ 
οἷόν τε ποίσαε δεὰ τὴν σύμφυσεν. 

“10, 4. Πρὸς τὰ πρότερα) Πρὸς τὰ πρότερα 
λέγεε, πρὸς τό, πώντων χρημάτων μέτρον εἰνᾶξ 
τὸν ὄνϑρωπον, χαὶ τοὶ τοιαῦτα. 
“40, 8. “Ὅσον μὲν οὖν ἄρα δῆ) Οἷον, ὡς τὸ 

ἀπτὸν καὶ τὸ ,7ευστόν. παρέλεπε δὲσῳεν καὶ ἀκοὴν 
ταχέως γενόμενα. τούτων γὰρ σχεδὸν ἐἰχρόνως 
αἰσϑανόμεϑα. διὰ δὲ τὸ ἐναργῆ αὐτὰ εἶναε, πα-- 
ρέλεπεν. ἑξῆς δὲ ὃ ὅταν λέγῃ, τὰ δὲ γεννώμενα οὕτω 
δή, εἰς τὸ 4ὴ ὑποστεκτέον. οὕτω γὰρ δὴ λέγει, 
τουτέστι, τὰ βραδέα, ἅπερ εἰσὶ γευστὺ καὶ επταί. 

210, 18, ἡ ἧς δὲ λευκότητος) Καὶ γάρ, φησίν, 
ἡ αὐτὴ αἰσϑησες τῶν ἀντικειμένων οὔκεστεν οὐ-- 
δὲ τὸ αὐτὸ αἰσϑητὸν πάσης ἐστέν, ἀλλὰ μία ὄψις 
ἡ τοῦ λευκοῦ αἰσίϑδητοῦ ἑνός. καὶ τὸ λευκὸν οὔ 
δύναται ἢ τοῦ μέλανος αἰσϑησες ἀντελαβέσϑαε, 
ἀλλ᾽ ἡ τοῦ λευκοῦ καὶ ἔμπαλιν. 'Ἑκατέρου δὲ 
λέγεε, οἷον, τὰ τοῦ μέλανος ἐ ὄψεως ἐπὶ τὸ λευκὸν 
αἰσϑητόν. ἐφεξῆς δὲ" ΟὌψιν μὲν λέγει τὴν ὀπτικὴν 
δύναμιν, “ευκότητα δὲ τὴν λευκαντεκὴν δύναμιν. 

250, ὃ. ἜΣ ἀρχῆς 7" Οτε ἐλεγε τάχος καὶ ̓βραδύ- 
τῆς ἕν" καὶ πάλιν" φϑαρτός ἔστε, καὶ τὲ τοεαῦΐτα- 

380, 13. Χοῆσϑαε αἱτ' τῷ} ἤγουν: τῷ εἶναι. 
250,10. ᾿᾿ϑροισϑέντων) ἐντὶ τοῦ, συντεϑέντων. 
τ τε ἐν Μηὴ τοίνυν ἐπολείπωμιεν)᾽ τι συνηγο- 

ρῶν τῷ Πρωταγόρᾳ τὰς πρὸς αὐτὸν ἐνστάσεις δο-- 
κεῖ διαλύειν. 

Ζ 4 



Ὅδ0 5ΟΘΉΗΟΙΙΔ 

253, 5. ᾿Αμφισβήτημα) Ἐντεῦϑεν ἄρχεται δεα- 
λύειν τὸς πρὸς Πρωταγόραν ἐνστάσεις, διὰ τὰ 
ἄπορον εἰναε τὸ περὶ τῶν ἐνυπνίων. 

255, . Οὕξεων ἐρωτῶντες] " τε συνηγορεῖ καὲ 
ἐν τούτοις τῷ τοῦ Πρωταγόρου δόγματι, λαμβά-- 
γὼ» ἀν αἰτήματα. 

αθῷ,ν ἢ. Ταυτὸν εἶναι] Οἷον, ὡς ἵππος καὶ ἄν-- 
ϑοωπος ταὐτόν ἔστε κατὰὼ τὸ αἰσϑητεκόν" αλλ᾽ οὐ 
λὲγ ω, φησίν, οὕτως. 

“δ5, τά, Οὐκοῦν πρόσϑεν] ἤγουν ἐν τοῖς κατοὶ 
Πρωταγόραν. 

255, 2. ̓ Βμαυτῷ τοιοῦτος] Κατὰ τὴναϊσϑησιν 
τοιοῦτος " κατὰ κοινοῦ δὲ ηἹ ἄρνησες. 

585, 10. Οὐκοῦν ὅτε δὴ) “ἴστε, φησίν, οὐδὲν 
ἄτοπον συμβαίνει δεὰ τὰς ἐνστάσεις, οἷον, τὰς 
ὀγειφώξεις, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

50, ὅ, Κατὰ δὲ Θεαίτητον] ἔπεται γεὶρ ταῖς 
ἐκείνων ϑέσεσιν ὁ τοῦ Θεκχετήτου λόγος. 

350, 15. ᾿Αμφιδρόμεα) ἡμέρα πέμπτῃ τοῖς βρέ-- 
φεσε ἐκ γενέσεως, οὕτω κληθεῖσα, καϑόσον ἐν 
ταύτῃ καθαίρουσι τὰς χεῖρας αὲ συνεραιμάμεναιε 
τῆς μαιώσεως, καὶ τὸ βρέφος περὶ τὴν ἑστίαν φέ-- 
θουσῶε τρέχουσε 1: καὶ τοὔνομα τίϑενται 
τουτῷ, δῶρα τε ἕμπουσε τῷ παιδί, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον πολύποδας, οἵ τε φίλοε τε, καὶ οἱ οἰκεῖοι, 
καὶ ὡπλῶς οὲἑ προςήκοντες. 

“07, 7:. Τῆῃς ἀληϑείας) Τὸ τοῦ “Πρωταγόρου 
σύγγραμμα, ἐν ὡ ταῦτα δοξάζει, ᾿ἀλήϑεια ἐκα- 
λεῖτο ὑπὸ ᾿᾿ρωταγόρον. 

457, 15. Τυρίνου) Τύυρινος, τὸ ἐκ τοῦ βατρεί-- 
χουν παεδίον. 

57,535. ΖΙημούμενον͵ δημοκοποῦντα, παίζοντει, 
ωπεύοντα. 

58,5. “μωλύγεος) μεγάλη, τ) ἐπὶ πολὺ διήκουσα. 
“58, τὃ. δὲ οὕτως σοι φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὲ ἐχϑρὸν] 

“αροιμία, ἐπὲ τῶν ἐν τεσε συμφερομένων. 
αοϑ, 10. Φροιμεαζόμενοι] παροεμεακζόμενγοςο 
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450, ὅ. “ημηγορίας) τὸν δοκοῦντα ἔλεγχον, ὃν 
ἄρτι ἔλεγεν ὁ Σωκράτης κατὰ Πρωταγόρου, ὅτϑ 
τοῦ κυνοχεράλου ἐμέμνητο, Ζ]ημηγορίαν νῦν κα- 
λεῖ, δεὰ τῆς εἰρωνείας τὸν λόγον παραμυϑησάμε- 
νος, ἵνα; πόλεν δεεγδίρῃ τὸν νέον, 

250, 14. Οὐδ᾽ ἑνὸς ἀόνου] Καὶ γάρ, εἰ τὴν τῶν 
πολλῶν κρίσιν λάβοιμεν πὲ γεωμετρίας κυρίαν, 
γέλοιοε ἐὰν ὥμεν, ἐσύμρεετρος λέγοντες ἀλλήλοις 
μεγέϑη, καὶ τὴν πεπερασμένην εὐϑείαν διάερε-. 
τὴν εἰναε εἰς ἄπεερον,καὶὲ τοὶ τοιαῦτα. ᾿Εκ δὲ τῆς τῶν 
κυβευόντων συνηϑείας ἔλαβε τὸ Οὐδενὸς μόνου, 
ὕταν ἐκεῖ πέσῃ ἐν τῷ παίζειν ἕν τὸ ἐλάχιστον. 

50ο, 9. “ρμηνεῖς -- τῷ ὁρᾷν] Καίτοι ἠδύνατο λέ.-- 
γεεν, δἰ οὐκ ἐπίσταται ὁρῶν ὁ ἀγράμματος, ἄλλο 
ἔστιν ἐπεστη μή), καὶ ἄλλο ὅρασις, ἤτοι αἰσϑησις. 

301, 8. Τὸν πρόσϑεν) τὸν τὴν αἰσϑησεν ϑέμει- 
ὃν εἰναε ἐπιστήμη Ἷ 

401, 22. Πάλεν ξ ἀρχῆς ς] Πάλεν ἐν τούτοις πρύ-- 
κξέται τῷ “Σωκράτει: ἀνακαλέσασϑαε τὸν διὸ τὴν 
ἀπειρίαν ἑαυτοῦ κατασυλλογισϑέντα Θεαίτητον, 

402, το. Πῦϑος ἀπωλετοὶ Παροιμία, ἐπὶ τῶν 
τὴν διήγησιν μη ἐπὶ πέρας ἀγόντων. 

202, 18, Προπηλακίζομεν) ἀδικοῦμεν, ἐϑοίζοα 
μὲν», διασύρομεν, ἐξουϑενοῦμεν. 

205; ,5. Σαχέψαε οὐν} Πάλεν ἐπιχειρεῖ ἐλέγχειν ἐν 
τούτοις τὰ τοῦ Πρωταγόρου καὶ Θεαιτήτον δόγματα. 

564, 6. Ταῦτά τε δὴ πάντα) ἀπὸ κοινοῦ τὸ Ερεῖ. 
“θά, “ὃ. ᾿ΕξεέλεγξονἹ Ἔκ τῶν δύο, φησί, ϑάτε-- 

ρον ἐξέλεγξον, εἶπερ δύνασαι" ἢ γὰρ ὡς οὐχ εἰ 
σὶν αἱ αἰσθήσεις ἴδιαι, 1 τούτων ἐδίων οὐσῶν, 
οὔκ ἔστι τὸ αἰσϑητὰ ἰδέα ἑκάστῳ. 

“688, 5. 7Τηνεῖς) υἱκόν τι καὶ ζωῶδες ποιεῖς. 
405, 12. Πολλοῦ δέω)" πόῤῥω λίαν εἰμί, οὐ βού- 

λομαε λέγειν, σεωπῶ. 
“68, νῦϑι Εν ἀντία) Κατὰ γὰρ τὴν Τρωταγό- 

θου δόξαν, τὸ μὲν αἰσθητὸν πᾶν δοκεῖ εἶν είε μὴ 
ὄν" τὸ δὲ δύκαεον τὸ καλόν, ἔστε μὲν, ἀλλ᾽ οὐ φύ- 
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σει, ϑέσει δὲ μόνον, οἷον, οἱ νόμοι παρ᾽ ἑκάστοις. 
μόνον δὲ τὸ ἀγαϑὸν φύσεε. 

06. 10. Τοῖς φυτοῖς] Πρὸς τί γάρ, φησί, τὸ ἄλη- 
“)ὲς καὲτὸ διψεῦδος, ὡς τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον; τὸ 
δὲ ἑξῆς, ὠςπερ, φησίν, ἢ κακὴ ψυχὴ δοξάζει συγ- 
γενῇ ἑαυτῇ πονηρά, ἐν τηο χρηστὴ χρηστώ. ἔἕκα- 
τέρως δὲ τῇ δοκήσει τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ πρός τι, 

“θύ, “.. “Σώξεται γαὰρ] “Σώξεταιε δ λόγος, ὁ λέ- 
γῶν, μέτρον πάντων εἰναε τὸν ἄνθρωπον, ἐν τού-- 
τοις δὲ τοῖς ἀγαθοῖς καὶ κακοῖς τοῖς ἀληϑῆ μὲν 
δοξάζουσεν ἑκατέροις, δεαφέρουσε δὲ τῷ κρείΐττονε 
καὲ χείρονε μόνῳ. 

507, 18. Πρεςβύτεροι! Οοὲ γεδρ᾽ “νέοι φελόνεεκοι. 
4θη,28.  αῦύτα,ὦ ἡ Θεύδωρε] Τὸν Θεόδωρον νῦν πα-- 

ρακαλεῖ πρὸς τὴν δεάλεξεν, ἵ ἕνα δι' αὐτοῦ οἱ ἀληϑεῖς 
ἔλεγχοι κατὰ Πρωταγόρου γένωνταε.- καὶ ἤτοι δεοὶ 
τὸ ἀξιόπιστον τοῦ πρεςβυτικοῦ προςώπου τοῦτο 
ποιεῖ, ἢ καταβάλλον τὸ τοῦ νέου, ὡς εἰκός, οἰημα., 

5θὅ, 9. Χαρεεντεσμιον) ἐντὲ τοῦ, παίγνεον. 
“68, 55.109, ὦ ἄρεστε) Μετὰ γὰρ τοὺς τοῦ 

Τιρωταγόρου ἐλέγχους πάλεν ἐπὲ τὴν Θεαετήτουν 
μαιείαν ἀναδραμεῖται, 

00, 11. “πρακλέες τε καὲ Θησέες] οὗ Θροασύ- 
μαχοι; Καλλικλεῖς, “ιονυσόδωροε, Ἑυϑύδημοε, 
καὲ οἱ τοεοῦτοε, 

,ῦο. 10. Περαιτέρω Οἷον τοῦ «ἐλέγχου μόνου, ἐὰν 
σιλέον ἣΣ ἄλλο οτ' 'δέν, οἷον τὰ περὲ ἐπισεήημης. 

270, 20. “μὰς πρὸς ϑεοὺς ἔχειν) ἀντὶ τοῦ ἐχϑειο- 
ζειν τοὺς ἐν ἑκάστοις ἐπεστήμονας" οἷον καὶ τὸ 
᾿Ομηρικόν" ϑεοῖς ἐναλίγκια μήδε᾽ ἔχοντα. καὶ" 
ἰσος ᾿Ενυαλέῳ. καὶ τὸ τοιαῦτα. 

270, 24. ’ἄλλων ζωω» Οἷον ποιμένας, ἡνεόχους, 
κυνηγούς. 

371, ὅ. Τῷ λόγῳ] τῷ κατασκενασϑέντε ἐκ τῆφ 
κοινῆς ἐννοίας τῶν πολλῶν. 

27:1) 14. Περὶ τίνος δόξαν) Οἷον περὲ προνοίας, 
περὲ τοῦ, ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ τῶν τοιοϊτων»- 
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472,... Οἷς μὴ δοκεῖ] Οὐ γάρ ἐστε ποιότης ἐν 
Ζοῖς τοιούτοις ποσοῖς. 

212, 17. Ὅταν τἀναντία] Ὅταν, φησί, ὃ Πρωτα- 
γόρας συναίσθηται τῆς τοῦ λόγου εἰτοπίας. 

472, 27. Σοφώτερον ἡμῶν ἐν εν, Ἔπουν ϑεῷ, 
ἕπου λόγῳ. 

279,0. 1 μὲν πολλὰ]τὼ μὲν σωματεκὰκαὶὲ πρός τι. 
575, 43, Συμφέροντα] Τὸ γὰρ συμφέρον, φη-« 

σί, φύσει, ὁ δὲ νόμος ϑέσεε. 
“74, 1.Ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον] ὠντὲ τοῦ, μὴ 

ἕως τοῦ "οὐρα καὶ τοῦ κακοῦ". 
57}, τά. Καὲ τοῖς τοεούτοες] Οἷον, ἐργαστηρίοες, 

δμπορίαιες, 
ογ5,5, Τηνάλλως ἀντὶ τοῦ, ματαίωςκαὶ ὡς ἔτυχεν. 
470, ". Φαύλως διατρίβοντας) Οἷον, τοὺς πο-- 

λιτεικούς. 
170, ἘΝ Θαλάττης χόες] Παροεμέα, ἐπὶ τοῦ 

πολυμαϑοῦς καὶ ἐμπείρου. 
οηῦ, ,9. ᾿Εγγὺς οὐδὲν] Τράφεταε, οἶδεν. 
ΟἽ 7. 7- τ αρθμ ον Οτε ἐν τούτοις τὸν ὡς 

ἀληϑῶς μαϑηματεκὸν ἄνδρα εἰς ταὐτὸν ἄγει τῷ δν- 
τως φελοσόφῳ" ἔτε δὲ καὶ τὸν φυσικὸν, ἢ ᾿ μᾶλλον ὡς 
μέρη τοῦ φελοσόφου βϑούλεταε εἶναε τοὺς ἄλλους 
ἐπιστήμονας. 

“77. 11. Εἰς φρέατα] ᾿Επὲ τῶν ὑλαίων πραγμιά-- 
των καὶ εἰδωλεκῶν. 

277 ,25. Βδάλλοντα) ἀμέλγοντα, ἐπὸ τοῦ " βδέλλα, 
“78,4. Ζοκεῖ εἐκούεεν»} Ἱνομέζει γίγνεσϑαε κατὰ 

κοινοῦ. 
279; 20. Θῶπας λόγους} ἐπατηλο ς. 
279, 521- ᾿ναβάλλεσθαε) Τῶν γὰρ ἀπαιδεύ- 

ζων καὶ τὸ ἔνδυμα καὶ τὸ σχῆμα ϑορυβῶδες. 
280,1. Βάναυσοε] οἱ ἑδραῖοι τεχνῖται, καὶ παραὶ 

βαύΐνῳ, ὅ ἐστε καμίνῳ, τί ἔργον διατεϑέμενοι. οἱ δὲ 
Βάνατσον, τὸν ἀπάνϑρωπον͵ καὶ ὑπερήφανον, 
ἔνεδι δὲϊαννρ σου χειρός, τῆς τ βρεστεκῇ φ, ἢ τεχνε-: 
κῆς. δηλοῖ δὲ τοὺς χεεροτέχνας καὲ δημεουργούς. 
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580, 24, Τῆς ἄλλως ἄχϑη] ᾿Αλλὰ δεῖ ἐπιτιμῶν 
αὐτοῖς, φησί, τὸ ᾿Ομηρεκόν" ἐτώσεον ἄχϑος. τὸ 
γὰρ φυσικὸν ἄχϑος ἢ βάρος, καλόν" τὸ δὲ ᾿Αλλως, 
μάταιον, κακόν. 

281,14. Παντάπασιν ὡς δεινοὶ] Τοὺς γὼρτὰ συμ- 
φέροντα διδάσκοντας σοφοὺς οἱ δεενοὶ ὡς ἀνόητα 
φάσκοντας ἐκφαυλίζουσεν, ὡς ὁ οτοῦ Ὁμήρου Πάρες" 
᾿Εὲ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί. 
482,18. }7η λεγέτω τὸ ὄνομα ἀντὶ τοῦ "μι ὄνομαν ε- 

λὸν μόνον λέγωμεν, οἷον τὸ ὠφέλει μον, καὶ ὶ βλαβερόν. 
482, 20, Ἰέλλοντα χρόνο») Τὸ γὲρ ἁπλῶς μέλει 

λον καϑιολεκώτερον τοῦ ὠφελίμου. 
282, 28. Τοῦτο δὲ μέλλον ὀρϑῶς ἂν ἐπιλέγχοι-- 

μὲν} Τοῦτο τὸ γενωεώτερον μεταλαβὸν τὴν ἐρώτη-- 
σιν, καὶ μη ἐπὲ μόνον τοῦ ὠφελέμον. Τράφεταε 
καί, τοῦτο δὲ μᾶλλον ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν, 

αϑά, 7. δι μδλὲ} μέλε παρὰ τοῖς νεωτέροις 
ὑπὸ γυναεκῶν λέγεται μόνον, ὡς τὸ Ἶ τάλαν. πα-- 
ρυ δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὑπ᾽ ἀνδρῶν " καὶ ἐν ᾿ Ἱππεῦ- 
σεν ᾿Δρεστοφάνους, καὲ ἐν “Μενάνδρου Συνερώσῃ " 
᾿ἄφες τὸν ἄνϑρωπον.. τί κόπτεις, ὡ μέλε; 

σημαΐνδε ΘΕ ] δείλαεε, ὦ πονηρέ. ἔνεοε δέ, ὦ ἐπε- 
μελεέας ἄξιε, καὶ οἷον μεμελημένε, 

289, ἘΣ ᾿ἀνάλωτοε) ᾿Εντεῦϑεν εἰφβάλλει εἰς τοὺς 
κατιὶ τοῦ “Πρακλεέίτου ἐλὲ ἔχχους. εἰ γὰρ πάντα, φη-- 
σί, κενεῖται συνεχῶς, καὶ ἀόρεστά ἐστε καὲ ἄστατα, 
ε᾿ Πρωταγόρου δοξα ἐνάλογός ἔστιν. 
85, 8. “ιακρούοντα) ᾿Εκ μεταφορᾶς τῶν δια- 

κωδωνούντων τὰ κεράμια, ΓΙ ἀκέραιά εἶἰσεν. 
485, .“δμπεεροι) ᾽4λλ᾽ οὐκ ἐπεστήμονες, δεὰ 

τὸ ΡΩΝ τῶν ἀεὶ κινουμένων. 
“85,1. Κατὰ τὰ συγγράμματα φέρονται Τὰ τοῦ 

“Ηρακλείτου συγγράμματα, τ γγριωμένου καὶ μδγώς 
λόφρονος. τοιοῦτος γερ ὁ “Πράκλεετος γέγονεν, οὗ 
καὶ ἀπόφϑεγμοα φέρεται τϑεοῦτον" Πολυμαϑ έη 
γόον οὐ διδάσκει" ᾿Πσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ 
Πυϑαγόραν. 
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286, 5. Σεάσεμο»ν) Τῶν στασέμων διὰ τὴν" ἑαυ- 
τοῦ θέσιν πάντα κινεῖσθαι λέγουσαν. 

οϑύ, τὸ. Πρόβλημα)] Τεωμετρικῶς δεῖ, φησίν, 
ἐκϑεμένους τὸ πρόβλημα, ζητεῖν ἀποδεικτικῶς, 
πότερον πάντα κενεῖταε, 1ἢ οὔ. 

αδο νῶν Προϊόντες] ᾿“πὸ μὲν Θεαετήτου εἰς Προά- 
κλείτον, εἰταὰ εἰς Παρμενίδην καὶ ΠΠέλεσσον. 

“87, τά. ἱῬέοντας} Πεκρὸ λέξες, καὶ σκωπτιπκή. 
θυ τὸ. Στασιῶτα εἾ Τλυκεῖα ἡ λέξεις, καὶ ἐγκω- 

μιαστικὴ τῶν ἀμφὲ Παρμενίδην. 
287, 18. ᾿“κένητα κινοι των) Παροιμέα καϑ' υ- 

περβολή ην, ὅτε μὴ δεῖ ἕδη, μηδὲ βωμοὺς κενεῖν, γη) τε. 
φους ἢ ὅρους. ̓ Εμνήσθϑηταυτης. καὲὲν Νόμων ὀγδόῳ. 

287, 35. Ἐς τοσοῦτον προϊέναι, κένδυνον) ᾿ τε 
διασύρει τὸν “Πρακλείτου χορὸν ὡς ἀσεβῆ. τὰ γὰρ 
ἑερὼ ἀκίνητα. 

“88,0. Στρέφητα!ε] ὙΠ ἃ στρόβελος. 
οϑϑ, 16. ᾿Ἡμφότερονγ᾽ στε καὶ τρίτον σκέλος τῆς 

διαιρέσεως τὸ λέγον, οὐδὲν ἀμφοτέρως, ὅπερ σὺν 
τῷ δευτέρῳ ἐλέγχεται. 
΄,88, 10. ᾿ΑἰμφοτέρωςἾ ἐντὶ τοῦ, πάντα κατὰ τὰς 

δύο κινεῖξείιε κενησεες. 
“88, 30- Οὐδὲν μᾶλλον» Τὸ γὰρ, μη) ἀλλοιούμενον, 

χαϑ' ὃ οὐκ αλλοιοῦται, οὐ κενεῖται, ἀλλ᾽ Ἱσταταὲν 
᾿ποὴ ἥ, ΤΠΟοεότης! Ἔκ τούτων δῆλον, ὅτε τὸ τῆς 

Ποιότητος ὄνομα Πλάτων ἐστὶν ὁ πρῶτος ϑεὶς ὃν 
τοῖς “βλλησιεν. 

᾿λλόκοτον] ἐναντίον, Ἰὶ ξένον. 
588, 4. ᾿ϑρόον] γενεκῶς. 
οϑο, 5. Κατὼ μέρη] εἰδικῶς. 
380, 16. "Δλλα χαίρειν] τὰ τῶν “Πρακλειτείων 

ἄλλα δοξάέσματα. 
200, 18. δὲ πάντα κενεῖται) Πὶ γάρ, ὡς. φασί, 

πάντα παντοίως κενεῖται, εἶ τι δ᾽ ἄν τες εἴποι οὐδ' 
ἐκεῖνο ἔσται; αλλὰ καὶ αὐτὴ αὐτῶν ἡ δοξαὶ κινεῖ- 
ται καὶ μεταβάλλξῥε. 
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400,17. Οὕτω τ' ἐχειν] ἐντὶ τοῦ, συνδραμεῖν τὴν 
εἰντίῳ ἀσεν. , 
φ0, 95. Οὐδ᾽ ὅπως} ᾿«“Ζὄρεστον γὰρ πάντῃ τὸ 

Οὐδ᾽ ὅπως. 
οι, “ῦ. Πάλεστα δ᾽ οὕτως ἂν)" Ἡγουν ἡ λέγου- 

σα ἐπειραχῶς τὸ Οὐδὲ οὕτως. 
2091, 10. Φιίσκοντας) τοὺς περὶ έλεσσον. 
481,10. Ἁππέαςεὶς πεδίον} ᾿[ὧππεῖς προκαλεῖσϑαε 

εἰς πεδίον, ἐπὶ τῶν τοὺς ἔν τεσε βελτίους καὶ ἐπιστη- 
“ονεκωτέυους «ὐτῶν εἰς ἔρεν προκαλουμένων. {7λ.- 
των ἐν ϑεκετήτῳ, καὶ ένανδρος Καταψευδομένῳ. 
Τράφεταε δὲ καὶ “Ἵππον εἰς πεδίον προκαλεῖσϑαε, 
ἐπὶ τῶν εἰς ἃ βούλετας τις προκαλοτίντων. 

5ηι ,ἡ,δ. δάϑος τῇ Φαίνεται καὶ ᾿Αρεστοτέλης 
σεμνύνων τὸν Παρμενίδην. καὶ νῦν φησὲ φοβεῖ- 
σϑαι ξξ τινὲ καὶ δεὰ τοῦτο μὴ ἐπεχεερεῖν βασα- 
ψίζειν τὰ τοῦ Παρμενίδου. 

“οὖ, 7. Πάντα τοὺ τοιαῦτα εἰς τὸ σῶμα) Πάντα 
τὰ τοιαῦτα λέγει τὰ αἰσϑητα" εἰς τὸ σῶμα δέ, εἰς 
τὸ αἰσϑητήρια. Ἶ ι 

οοὐ, τ4. ᾿αἰδύνατον εἶναε δὲ ἄλλης ταῦτα αἰσϑ ἐξ- 
σϑαι Τὴν διάνοιαν καὶ τὴν κοενὴν αἰσϑησεν νῦν 
εἰς ταυτὸν ἄγεε δεὰ τὸ πρόχεερον, καὶ μετ᾽ ὀλίγον 
δὲ διαστέλλεε, 

“9:, 5. Ἰμῳφοτέρω σκέψασθαι) φωνὴν καὶ χρόαν. 
01, 7. [ὁ τ᾽ ἐπὶ πᾶσε κοενον)] τὸ τῶν πέντε αἰ- 

σϑήσεων γενεκῶς. 
» Υ ᾿ ὧΝ 4 3 Ἁ ’ . ’ 

20. .12. Οὐσίαν λέγεις] ἢ τὸν ἐπὶ τούτοις δρισμόν. 
αὐὐά. τ6. Ζῶ τίνος ποτε) Ἰνὺν τὸ δεανοητεκὸν ἐκ 

τῆς χοινῆς «ἰσίϑϑηήσεως δεέκρενεν. 
90Ά, ι8. ᾿Ακολουϑεῖς) τῇ τὸ κοινὴ αἰσθήσει, καὶ 

τῇ διανοίςι. 
"05, ὁ. Ποτέρων τῶν μετὸ σώματος, ἢ τῶν ἄνευ 

σώματος. 
“05, 4.᾿ ) πὶ πάντων] ἀντὲ τοῦ, περεεκτεκώτερον 

διχὲ γενεκωτευύν ἔστεν. 
205, 11. μρὸς τὰ μέλλοντα) Οὲ γὰρ πολλοὲ τὸ 
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εἰγαθὸν᾽ ἐν τοῖς πρακτοῖς τίϑενταε μόνοις" καὲ 
δεὰ τοῦτο εἶπε πρὸς τὰ μέλλουτα. 
208,1. Ἀευδὴ φαμὲν) Τρέα ἐπιχειρήματα κατὰ 

τῆς ψευδοδοξίας ἐκτέϑεται" εἰτὰ προ "ἃς τῷ λέ γῷ, 
καὶ ἐπικρένων λέγει, ὅτε τὸ μὲν ποῶτον καὶ τὸ 
τρίτον δεῖται τενος λύσεως, τὸ δὲ δείτερον ἀπο-- 
δέχεταε, δεύτε μὴ ἂν ἐλάμβανε τὸ μηδαμῶς ὦ ὄν. 

300, 1. Ὁ ζητοῦμεν) 4}ὑκ οἐπὸ τῶν γνώσεων, 
ἔφη, καὶ τῶν γενωσκόντων, αλλ ἐπὸ τῶν γγωστι χω 

399, ὅ. “Μὴ ἁπλοῦν 711 Θκολ ογεῖται παρὰ πάντων, 
φησίν, ὅτε ὃ ψευδῇ ἃ οξάξων, τεὶ μὴ ὄντα δοξάζεε, 

300, δ: 'ᾳν ὁπωσοῦν) κἀν ἢ, φησίν, ἐπεστημο- 
»νἐκωώτατος. 

209, 9. Περὶ τῶν ὄντων του] Οἷον, εἰ λὲ “γοε τες 
πρὸς “ἡμᾶς ἀπορῶν, ἄρα ινεν δοδοξῶν σεςὲ τενὸς 
τῶν ὄντων ψευδοδοξήσει, οἷον, ἵππον οἰόμενος τὸν 
ἵππον μὴ δἶναε, ἢ αὐτὸ τὸ μὴ ὃν λέγων, ὅτε ἐστὶ 
τὸ μὴ ὄν, ἢ οὐκ ἐστεν. 

ὅοο, 1ο. “Πεερον δὲ ἐνϑ᾽ ἑτέρου] Τὸ καϑ᾽ ἕτε- 
ρύτητα “μὴ ὃν λέγει- 

ὅ00, ἥν; Μάτην ϑαῤῥήσης] ἧς εἰ ἔλεγεν, ουὖυκ 
εἰσὶ τὰ τοιαῖτα ἁμαρτήματα μεγάλα. 

50», 3. Περὶ τῶν ἄλλων) τῶν Ἐρερησηε νων καὶ 
τὰ τῆς ψευδοδοξίακς 

ὅσος λῷι Τελοίου] Τελοῖόν ἐστι τὸ αἰσχρὸν μετ Σ 
ἀσθενείας" αἰσχρὸν δὲ τὸ τὰ ιρευδῇ ὁμολογεῖν" 
ἀσθένεια δὲ τὸ μὴ δύνασί᾽ αἱ τὸ σοφίσματα λύειν, 

505, 26. ΝΝαυτεῶντες) δεὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἐν τῇ 
γενέσες κλιδωνα. 

203, 4. ᾿Βγὼ γενώσκων Ἢ σγημεπτλο"τη τῆς αἰ- 
σϑήσέως καὶ τῆς δόξης ἐλυσε τὸ ἄπορον. 

ἀρ, η. Οἷον λέγεις) τὸ ὁμολογεὶν εἶναι ψευδο.- 
Σ δοξίαν. 

502, 9. 31Ὸ γεὲρ οὕτω τεϑϑῶμευ) 1) οἵτω τεϑϑῶμεν, 
φησ’ν, εἰς ἔμποουύλεν, καὶ ἡμῖν σι γχωρής τὰ τὸς δξἐπ 

»αὶ δυ νατὸὴν ἃ οἰδέτ'ς δοξάσαι αὐτὰ ἢ ἄττα εἕναε 
ὧν οὐκ οἶδεν, ἐσως δὲ ἀντεταγεῖ. καὶ γώρ τοῦτο προξ- 
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ἐθϑηήκεν, εἰδώς, ὅτε κἂν εἰ μίξεε τοῦ εἰδέναε πρὸς τὸ 
αἰσϑάνεσθαε δείξωμεν ψευδὴ δόξαν ἐνοῦσαν, οὐχ 
ἕξομεν τὴ λέγειν πρὸς τὸν ἀποροῦντα περὶ τοιίτων, 
ὁπειδὲὰν ἡμᾶς ἐρωτᾷ περὲ τῶν ἔξω τῆς αἰσϑήσεως, εἰ 
δυνατὸν συστῆναι ψευδοδοξίαν, οἷον ἐπὲ τῶν παρὲὶ 
τοῖς γεωμέτραις καλουμένων. ψευδαρίων. οὐ γοὺρ 
δεὰ μέξεν αἰσϑήσεως ψευδογραφοῦσεν." 

ὅοδ8, τ0..“ ὠσεόν του] Τὺ “άσεον ὃ φελόσοφος ἀντὲ 
τοῦ τραχὺ ἀκούει. τὸ δὲ ώνσοφος εἰωθϑυῖα τοῦω- 
κράτους εἰρωνεία. τὸ γὰρ λέσεον καὶ τραχύ ουκ ἔστιν 
ἐπαινετόν": ὥστε σκώπτει τὸν ἐπαενέσαντα Ὅμηρον: 

ὅοο, 1Ὁ,᾿ “δολέσχης)] ὁ δυςαπάλλακτος ἀφ᾽ ἐ- 
κεέστου λόγον. 

ὅρο, 2τ.Ον διανούμεϑα) Ἰὸ νοητὸν παράδει- 
γμα, τὴν ἐδέαν. 

ὅ1., 11. ᾿Αμφότερα γὲ κινδυνεύει] Τὸ τὴν ἀν- 
τίφασεν συντρέχϑεεν. 

ὅ11, 12. Τολμητέον) Τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑθαε. 
ὅ1χ, Χ6. Τόλμα τοίνυν) Διὰ τοὺς ἀντελογεκούς. 
517, 8. ΖΔ είξεεν αὐτὸ ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς πείρας γενω. 

σκομένων. κατεόντων γάρ τένων εἰς ποταμὸν πρὸς. 
τὸ διαπεράσαε, ἤρετό τις τὸν προηγούμενον, εἰ 
βάϑος ἔχει τὸ ὕδωρ; ὁ δὲ ἔφη; Αὐτὸ δείξεε. 

518, 16. Τί μήν] καταφατικόν ἔστεν, ἐν ἰσῳ τῷ 
οἴομαι. β δε ὙΣΣ 
900, 17: ἡ]υσὼν τὸν ἐσχατον Φυσῶν ἐσχατοῦρ, 
ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων. Π άγνης Ποαστρίᾳ [ὲν Ποα» 
στρίαες 51εὈ.] - 

Οὐκ ἔστεν οὐδείς, οὐδ᾽ ὁ Πυσῶν ἔσχατος. 
καὶ ΠΠένανδροος “'νδρογύνῳ" 

ηὼυσῶν ἔσχατος πολέμεος. , 
ὅ51,. ὕπέρου Ὑπέρου περετροπὴ Ϊ λέγεταε] ἐπὲ 

τῶν τὰ αὐτὸ ποιούντων πολλάκις, καὶ μηδὲν ἐνυόν- 
των, ἢ ἐπὶ τῶν ταχέως τε πραττόντων, ]έμνηται 
δὲ αὐτῆς Φιλήμων ἐν" Ἡρωσε, καὶ ἐνεταῦϑα Πλάτων. 

τῶν ψφιταρουλααοοσ πε φιρρθοτςα τς ει φυγαραμθσῃ, 
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